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ه وصىلىلىلىلىلىلىل له ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوصىلىلىلىلىلىلىلل اهلل ونىلىلىلىلىلىلىلد  عل آل  ا  مد وعل    ،هلل رب العاملني احلمد  

 أمجعني، أما بعد:

 ا بام  فعه يه   ا وأن   فع   ا ما يه مه عد  ي   وأن   ، ا يف الدين  هه ق  فه ي   وعال أن   ل  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلجه  اهلله  ف سىلىلىلىلىلىلىلىلىل    

 عد:ا به أم   ، ث   عد ه   ذلك والقادر   ه ولي إآ   ؛اال صاحلمه عا وعه آاف  ام د  ا ع  آه زيده يه   ا وأن  مه د  عه 

 ق  ته املسىلىلىلىلىلىلىل   اد  زه » رشح   ن دروس  م   األو    درس  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلفهذا هو ال
، «ع     املق   ار  صىلىلىلىلىلىلىله ت  يف اخ   ع    

 الفقه ة   املتون   هو أحد   وهذا الكتاب  ،  ؒاوي  احلج   أمحده  مونىلىلىلن بن   ام  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىللإلم

 ا عه ومجه   ؒح لل   بن   أمحده  امللجل   ام  اإلم عل مذهب   ت  فه    التي صىل   رة  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلصىلاملخته 

 ع  .ال    به يف ج ات  

 

 مقدمة يف نشأة الفقه اإلسالمي وتطور املذهب احلنبلي:* 

ا ًد ج امله    نه املتلوعني، وم   عةباألر  ةهم ئاأل  حداهلل هو أ  حمةر  ه  هدهع  حمدأ م  ماواإل

 -اإلنالمي   الفقه   ن  عه     ة  الص    ي  غه  املفاه     ر  ىلشآه  رة  كث   عه ة مه خاص  -طالب العد  ل  

 .األربعة   ه ة  ق  الف   املذاهب   ت  آه كو  وك ف ته  هذا املذهب   ش ه آه  ك فه  ره و  صه ته يه  ن  أه 
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ه  يف الدين، هه ق  فه   وه ه  مه د  عه وه  ╚ ةه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اب هه ق  فه  ♥ ليي ال   

م   الص ابة   وهؤالء    ابعني.إىل الت   فقهه ذا الدوا هقه اهلل تعاىل عد ه  آه  وان  ض  ر   الكرا

 ات  ىلىلىلىلىلىلىلجودره  قات  له اهلل تعاىل عد ه  عل طه  وان  ض  ر   الص ابة   كانه  الص ابة   من  يف زه  

 ابن   هىلىلىلذا اإلمىلىلىلام   د ذكره ، وقىلىلىله الفقىلىلىله   نه توى وم  الفه  نه ه  م     عه  ل  قىلىلىله    مىلىلىلا ي   ثرة  كه  ة  هىلىلىله ج   ن  م  

عد ه  أمجعني،  ة اهللحزم رمحىلىلىل ابن   ه اإلمىلىلىلام  دىلىلىله ل  وقه  املوقعنيه  إعالم  يف   ؒالق  

 ع  ته ا ل  فرغً ته م  ا وه رً ث  ك  م   كانه  ن  مه  الصىلىلىلىل ابة   نه م  فه 
 ه     عه  ره ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلشىلىلىلىله ته ه  فاآ  ائ  ته ف  وإ   هه ق  الف   اس  ال          د 

 نه و  د  د  قه ته يه   اب  صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ه أه وله  لوع  ت  مه  ب  هه ذ  مه  ه  له  اره وى وصىلىلىلىلىلىلىلىلىله ت  ه الفه    ت عه ره ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلشىلىلىلىلىلىلىلىلىله ته واآ   ه  ق  الف  

فىلذكر   ؒاملىلدي ي   بن   علي  اإلمىلام   ه، وقىلد ذكر هىلذا األمره اويىل  تىلفب   نه و  ذ  خىل     ويىله ه   يىله أ  ره 

 عمره  اهلل بن   ة، وه  علد  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلد ثالثد  قه ت  متلوعة  مذاهب      له  تالذين كاآه   ابةه الصىلىلىلىل   أن  

◙  عود  س  مه  ، وابن  ةه ك  يف مه ¶  اس  اهلل بن عل   وعلد   ،دي ة  ىليف امل¶ 

 .يف املدي ة  ◙  ثابت   بنه  ده كذلك زي ر  ذك    يه ه  ض  ع  ، وبه يف الكوفةه 

 ة  ىلىلىلىلىلىلىلص اب ن  م   ص اب   ع ده  إمام  ما  يف بدد   ال اس   إذا كانه  ل عي  أمر  طه  ذا األمر  هه وه 

 قه الف   أكابر   ن  وم   ☺اهلل  نىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلو   ره 
 
 هؤالء ال اس   يكونه  ا أن  دً ج   الطل عي   نه م   ن  إ  فه  هاء

 .ذا العامل وهذا الفق هوى هه ت  فه ب    خذونه ىليه 

اهلل تعاىل  شىلىلىلىلىلىلىلا  ا رمحة  مه  بعضه  أن    ا آجد   ا، فإآ  يف زماآ   حت نه ك  در  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلآ   ألمر  وهذا ا

 ف  وإل   ه  ق  الف   ال اس   عد    ته ول   دريس  وا لدت  غ  فر  ته  عد ه  الذينه 
 
الفتوى  صارت   ال اس   تاء

 .عل قول  يسيونه  ال اس   ول  وصاره عل قه  يف اللالد  
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 مسعود   اهلل بن   علد   فكان أص اب  ، ╚بة زمن الص ا ذذا الذي كان م ـه

 ت  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلفكاآ¶ وأصىلىل اب ابن عمر ¶  اس  عل   ابن   وأصىلىل اب   ◙

اهلل بن  علىلىلىلىلد   اجلد ىلىلىلىلل   الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلاب   ذهىلىلىلىلب  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلعل م األغدىلىلىلىلب  و يف اجلمدىلىلىلىلة   املىلىلىلىلدي ىلىلىلىلة  

ه طالب   ن  م   أحد   د  وجه ه ال ي  أن   وأه رأي   ن  عه  ج  ره ه ال    ذا أن  ع ي ـهوال يه  ،¶عمره 

ءً  حاصل   أمر   املخالفة   وجوده  فإن   أو يف رأي   ه يف مس  ة  ف  ه  ال   اب  أص أو من   يف  نوا

  ب  مذاـه
 
 .من بعده  املتلوعنيه  األئمة   أو يف مذاهب  ╚  الص ابة   هؤالء

╚  الصىلىلىلىل ابة   ا يف زمن  موجودً  كانه  املذاهب   ن  وي كه ته  بدايةه  أن   املقصىلىلىلىلوده  ن  لك  

 .الص ابة    فقه  التابعون عل ناره  ذلكه  بعده  ث   

 كثي   األمىلىلة   يف واملجتهىلىلدونه  الفقهىلىلاء  و ؛╚ األربعىلىلة   األئمىلىلة  ن  زم اءه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلجث  

  رة  ث  كه  عه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم▐  اهلل   ره فقد  ، أربعنيه  حت ن وال أربعةً  ل سوا 
 
 ة  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىليف األم الفقهاء

  أن   واملجتهدينه 
 
ه اآ   األربعةه  هؤالء  به وكته  هره ىلىلىلىلىله  وآشعدم  ن ب   ه ته اع   ن    مه الب  ط   ن  ى م  به

 . فتاويه وه  هه ق  ف  

اهلل  رمحة   اإلنىلىلالم   أئمة   ن  م   ه فإن  شىلىل خ   معه  العد    طالب   دور   ضىلىل ة  إىل قه  ه  ل  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ه ا ي   ه وه  

 اإلمامه  ولكن   مالك   ن  ه م  قه أف    ث  الوا الد  قه  ،نىلىلىلىلىلعد   بن   أو الد ث   األوزاعي   عد ه  مثله 

ا لوعً ت  ا مه مذهلً  فصىلىلىلىلىلىلاره  ه  آوا فقهه و  وده دمه وا ع  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله ف شىلىلىلىلىلىلأصىلىلىلىلىلىل اب   ه  ب   قامه   ؒامالكً 

هذا،  ال اس   ا متلوعا إىل يوم  صار مذهلً  حت ن روح  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوالش رات  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلف ه املختص ت  آه و  د  

 عد    ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىليف آشىلىلىلىلىل دور   العد    طالب  ل   كونه يه  ، أن  العد    ه طالب  كه ر  د  ي   امله  أن   نه فهذا م  

 .تهه وخدم خ  شه 
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  كونه يه  ن  أه  ره د  ق  اهلله  ولكن   العدامء   ره فكث  
 
ه  وا عدمه مجع     طالب  له  األربعة   هؤالء

 بعده  هذا بالتفص ل   ني   ىلىلىلىلله ىلىلىلىل   ونه  ،ذلك عده به  رت  ىلىلىلىلتش  فاآ  ه  وا مذاهله تل    وكه وا فتاويه آ  ودو  

 تعاىل. اهلله  شاءه  إن   قد ل  

 مىلىلام  اإلو أنس   بن   مىلىلالىلىلك   واإلمىلىلام   ال عامن   أبو ح  فىلىلةه  ام  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاإلم    ه   األربعىلىلة   هؤالء  

 ب  ذاه  مه  ن  ا عه كثيً  الم  يف الكه   له ط  آ   ن  وله  ،ô ح لل   بن   أمحد   ام  ىلىلىلىلىلىلىلىلواإلم الشافعيي 

 
 
ه به أ   ن  أه  يد  ر  أ   ن  ك  وله  األربعة   ة  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاألئم هؤالء  هي يف احلق قة   األربعةه  املذاهبه  هذه   ن  أه  ني 

 .☺اهلل  نو   إىل رث   دقي إىل الص ابة  والت   التفقه   إن اده  اإلن اد  ة  متصد

 ذه ىلىلىلىلىلىلأخ ومحاد   عن محاد   العد ه  أخذه   ؒح  فةه  اأب اإلمامه  املثا    عل نل ل   جد  ىلىلىلىلىلىلف 

ه  ه  العد ه  ه     عن إبرا عن  العد ه  أخىلىلىلىلىلذه  ة  مىلىلىلىلىله قه د  وعه  ةه مىلىلىلىلىله قه د  عه  ن  عه  العد ه  أخىلىلىلىلىلذه  وإبرا

 ◙. مسعود   اهلل بن   علد   اجلد ل   الص اب  

دقن ته  ه  أن   آجد   أنس   بن   مالك   اإلمام   دي ة  ملا عامل   ا إىل مذهب  آه إذا آظر   ذلكه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوك

اهلل  أخذوا عن علد   ونامل  ع  وآاف ،عن نامل   وأخذه  عن آافع   أخذه ، ة  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلعن مجاع العد ه 

 .¶ عمره  بن  

إال  ،أمحده  اإلمام   قا  يف مذهب  وي   الشىلىلىلىلافعي   اإلمام   يف مذهب   قا   ي   ه  سىلىلىلىل  ف  آه  والكالم  

 ام أهنيف   أظهره  ا بشىلىلىلىلىلىلىلىلكل  زمت    قد   أمحده  اإلمام   ومذهبه  عي  الشىلىلىلىلىلىلىلىلاف اإلمام   ذهبه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلمه  أن  

 أمحده  اإلمام   مذهبه  أن   ، فتجد  األمصار   يف مج ع   ╚ الص ابة   ملدارس   امتداد  

ته-  يف مذهب   كام هو احلا    الكوفة   بصىلىلىلىلىلىلىلىل ابة   اختصىلىلىلىلىلىلىلىلا    له   ل سه  -وهذه من مم زا

 يف مذهب   كام هو احلا    املدي ة   بصىلىلىلىلىل ابة   له اختصىلىلىلىلىلا    ، ول سه أب ح  فة   ام  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاإلم
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 أن   املقصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوده  ن  لك   ؛هع    رج  ال  ه  ه  ا أن   ه ه   باالختصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا    د  قصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ، وال آه مالك   اإلمام  

 ا اإلمام  ، أم  الكوفة   بصىلىلىلىلىلىلىل ابة   ومتصىلىلىلىلىلىلىلدة   ممتدة   أب ح  فةه  اإلمام   فقه   ادة  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم به ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلغال  

إذا ، واألمصار   مج ع   ن  م   بة  ص اال وأقوا    ار  ىلىلىلىلىلىلىلىلىله عل  ثهله ذ  ىلىلىلىلىلىلىلىلىله ه ب ن مفإآ    ؒأمحد  

 ن  مه  د  ته   كاد  ال ته  كه فإآ   احلديث   يف حفظ   أمحده  اإلمامه  ك  يشىلىلىلىلىلار    ن  اك مه  ه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله   ا أن   ه ضىلىلىلىلىل  ره فه 

 .╚ه   ثار وحفظ   الص ابة   فقه   يف معرفة   ه  كه ار  شه ي  

 أ ف  " :يقا   ، وح  ام ديث )مد ون(ىلىلىلىلىلىلىلىلىلح أ ف   أ فه  حيفظ   كانه   ؒأمحد   اإلمام  

قصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلد بذلك ي   ل  ، به فقط   املرفوعة   بذلك األحىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاديث   قصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلد  ال ي   "حديث ف  أ 

ن   ، واألئمة  بل واملقطوعة   واملوقوفة   املرفوعة   األحاديث   اهلل تعاىل عد ه   رضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوا

 ه  قه له نىلىلىلىلىلىلىلىله  ن  مه  بفقه   له دراية   كانه  أمحده  اإلمامه  ن  أه  د  ج  ته ه ، فه قه له نىلىلىلىلىلىلىلىله  ن  مه  بفقه   ل  ع اية   كانه 

 .╚ الص ابة   بفقه   وله دراية   ،التابعني بفقه   وله دراية   ،العد  أهل   ن  م  

  مرحدة   هيه  ل  ىلىلىلىلهذه املراح ن  م   أو  مرحدة  و، بمراحله  ام أمحد مر  ىلىلىلىلاإلم ذهب  ىلىلىلىلم
 
 ب اء

 ام  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل، واإلم ؒح لىلىلل   بن   أمحىلىلده  امللجىلىلل   اإلمىلىلام   املىلىلذهىلىلب   إمىلىلام   عل يىلىلد   املىلىلذهىلىلب  

 ض  ع  ، وبه  ؒه  عىلىل  ره وه  ن  ، وهىلىلذا م  ه  آىلىل  و  ده ومل يىلىل   هسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ف   ه ب   هه هىلىلق  ف   مل يكتىلىلب    ؒأمحىلىلد  

 كذا وأرجح   ة  ىليف هذه املس   ح  ج  ره ا أ  أنه  لد اس   إال إذا قا ه  أ  ب  ه ال ته ىلته م  ذ   ن  أه  ني ظ  يه  اس  ال   

ا كذا، يف هذه املس  ة   ن  ذلكالعكس  فعل  أمحد   اإلمام   أم 
 يه  كانه   م 

  ري ف 
 ا، كانه ذه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلهه  ن  م 

 ه  هىلىله ق  ف   ن  و  ده   يىلىل  ، فدوريض ع ىلىله  ؒه  عىلىل  ره وه  ن  ذا م  هىلىله وه  ه  يىلىله أ  ره  ه   ىلىل  عه  به تىلىل  ك  يه  ن  أه  بي ال حيىلىل   

تره  ه  أص اب   ن  م   عدد   ه الفقهه    عه  نه و  ده  ن  ك  ه له س  ف   ه ب    إن   ق له  حت نه ىلىلىلىلىلىلىلىلىل  يف أص اب ه  ه  ق  ف   وتوا

  ن  م   ه أكثر  مذهله   ؒأمحده  كتلوا عن اإلمام   الذينه 
 له ىلىلىلىلىلىلامل انىلىلىلىلىلىلذه ب، وهي آفس  ائته م 

 ة 
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دة ع ه  قه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلال    رة  وهي كث   األربعة   األئمة   با مذاهب   ت  زه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالتي مت    املم زات   ن  م  

 .وتواتره 

 عن   له قه الذي آه  أن   تد   األوزاعي   اإلمام   عن   ة  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم قول إىل مسىلىلىلىلىلىلىلىل  ة   فمثال إذا جئته 

 .واحد    ؒاألوزاعي   اإلمام  

ب امفه  ب امه، وا خطؤ  ل ىلىله  ني   تله فال يه  و   القه  و  ز  يف عه     ه  وه  يف روايتىلىله   ع  قه يه  ر  ه تىلىل  ايه وه يف ر   ع  قه يه  ر 

ب ام، وه   د     ق  ل ا ته  ال يتلني   إطالق   األوزاعي ؒ ام  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاإلم ن  عه  ال  ه عموم  ع    عً قه يه  ر 

ك ع ه  فإآ   وريضه  ô األربعة   األئمة   مذاهب   بخالف  ، هصىلىلىلىلىلىلىلىل     صىلىلىلىلىلىلىلىل  ا ته  ل ه  ني   له ته يه 

ه يف  تىلىلد  ومله  ف هىلىلا ق ىلىلد   كىلىلانه   إن   ؒأمحىلىلده  اإلمىلىلام   عن   م قولىلىلةً  مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ىلىلةً  ته إذا وجىلىلد  

 عن   امل قولة   هذه الرواية   ت  إذا كاآوخرى، األ   يف الروايات   هذا الق ده  ته وجد   رواية  

هذا  لكه  لني   ت   يف هذه املسىلىلىلىل  ة   ات  وايه الر   ةه بق ه  أن   تجد  ف وه    أو   ها خط      ف   أمحده  اإلمام  

 ص     صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  خ  الت   ف ىله   أمحىلده  اإلمىلام   ا ومىلذهىلب  عىلامىلً  الكالم   إذا كىلانه و، وهىلذا اططىل ه  الوه ه 

 الكالمه  ذلىلىلىلكه  ته وجىلىلىلد   اإلمىلىلىلام   عن   ت  قدىلىلىله التي آ   الروايىلىلىلات   يف بق ىلىلىلة   ته ر  ظه ا آه إذه  كه فىلىلىلإآىلىلىل  

  هىلىلب  امىلىلذ يف غي   يوجىلىلد   كىلىلاد  ا، وهىلىلذا ال يه صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلً ال م  صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  فه م  
 
 األربعىلىلة   األئمىلىلة   هؤالء

ô  ع ه.وريض 

 ن  م   ات  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلمجاعو كلي   عدد  ه ه ع   آقده  لكن   ب فسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله   الفقهه  ما كتبه  أمحد   إذن اإلمام  

 قا ه ي   أن   مكن  ي   م ه  أئمة   أمحده  عن اإلمام   ه، وهؤالء الذين آقدوا املسىلىلىلىلىلىلىلىلائله أصىلىلىلىلىلىلىلىل اب  

 .هاد  ت  االج   ةه له ت  غوا ر  د  به هن  إ
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 صاحب   اني ته س  ج  الس   أبو داوده  ام  ىلىلىلىلىلىلىلىلاإلم ه املسائله ن ع   ودو   أمحده  اإلمام   فقهه  له قه آه  ممن  

 اإلمام   عن   ه املسائله كتابه  وكتبه  ،☺اهلل  رنو    يف ن ة   ه الس نه كتابه  به ته كه  ؛الس ن  

 . ؒأمحده  اإلمام   فقهه  ن ف ه  دو  ف  ؒأمحده 

 هؤالء فقه   ق مةه  -الس ة   وأئمة   احلديث   أئمة  - هؤالء األئمة   عل معرفة    ي د  ذا يه وـه

  وهو عل رأس   ،أمحده  كاإلمام   ة  األئم
 
 .احلديث   أهل   فقهاء

 ل  هه  سىلىلىلىل    يه  اس  ال    ضه ع  به  ن  ، أه آا احلاض   ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىليف عصىلىلىلىل   ل  صىلىلىلىل  التي ته   االت  كه اإلشىلىلىلىل   نه وم  

 ؟أمحده  اإلمام   ه عل مذهب  ق  فه أو أته  احلديث   أهل   عل طريقة   ه  ق  فه ته أه 

 أهىلىلل   فقىلىلهه  ال يعرف   هىلىلذا السىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلؤا ه  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل    ي يه الىلىلذ ا، ألن  جىلىلد   غريىلىلب   ذا نىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلؤا   وـهىلىل

 احلديث   أهل   يف فقه   القائمة   عل رأس   أمحده  اإلمام   ذهب  مه  ن  ك  إذا مل يه ف، ث  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاحلدي

ن   ملإذا و، أو مذهب   فقه   احلديث   ألهل   فد سه  ذهب   يهك   ذهب  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوم أمحده  اإلمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلام   مه

 ما هو؟ احلديث   أهل   ففقه   احلديث   أهل   فقهه  مالك   اإلمام  

ح  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلهو فقه الشي أ م   ا عل بدوغ  الذين كتلوا رشًح  املت خرينه  را  قن األخلار  ته    م    أواملرا

أهىلىلل  فقىلىله   ن  م   ل سه  أمحىلىلده  اإلمىلىلام   ب  ام فقىلىله   احلىلىلديىلىلث   أهىلىلل   هىلىلذا هو فقىلىله  أ أو آ و ذلىلىلك؟

 احلديث؟!!

 .ومه ال  ال اس   بعض   يف أذهان   املوجودة   الص   ة   ي   غه  املفاه     نه هذا م  

    ه     ، م  كثية   مجاعات    ؒأمحده  اإلمام   عن   به هه ذ  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلذا املىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلهه  : آهقله    قو   ه فه  آعود  

تهاني ا أبو داوده  اإلمام   سىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ج   ،أمحده  اإلمام   ن  اهلل ب   علد      ه     ، وم  ن   ه السىلىلىلىلىلىلىلىلىلي  صىلىلىلىلىلىلىلىلىلاحب  لسىلىلىلىلىلىلىلىلىل 

 ه  وم، يي ج     اله ، وم ه  الشىلىلىلىلىل  ج  نىلىلىلىلىله و  الكه  م صىلىلىلىلىلور   بن   إنىلىلىلىلىل اق  ، وم ه  ه  صىلىلىلىلىلالح     وم  
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 بعض   ، وذكره اني مه ر  الك   إنامع له  بن   ، وم ه  حرب  ئ  ىلىلىلىلىلىلىلىلهاآ ، وم ه  ابن  اميي ا الش     هه م  

فوا    ، صىلىلىله اثالثني شىلىلىلخصىلىلىل ن  م   آ و   الذين أكثروا الرواية عن اإلمام أمحد أن   اللاحثنيه 

ئتني، ا الذين رووا ع ه املسىلىلىلىلىلائل من غي إكثار فقد تاوزوا ا ااملسىلىلىلىلىلائل، وأم  تلا يف ك  

 ه، وإذا آظرت يف املسائل  عه م  ما نه  م ه  كتبه  واحد   لي ك   هؤالء الذين كتلوا املسائله ف

ب ام ، اهلل بال ص   علد   يف مسىلىلىلىلىلائل   وموجودةً  صىلىلىلىلىلالح   يف مسىلىلىلىلىلائل   موجودةً  مسىلىلىلىلىل  ةً  تد   ر 

ب امو  أمحد وكتلوها. يكوآوا نمعوها من اإلمام   ر 

 أبو بكر   عظ   وهو اإلمىلىلىلىلام   إمىلىلىلىلام   ائىلىلىلىلل  املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل أصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلاب   قىلىلىلىلة  له طه  ده عىلىلىلىل  به  اءه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله جث  

 لعدوم   عه ام  اجله »ه نىلام   واحد   ها يف كتاب  هذه كد   املسىلائل   به ت  فجمع ك    ؒ   ال  اطه 

ك ا   ه يف مذهب اإلمام أمحد ؒوحال   ،املذهب   فهو جامع   «ده ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلأمح اإلمام  

 سىلىلىلىلىلىلىلىلن  بن احل مد  ، وك ا    ؒي  ع  اف  الشىلىلىلىلىلىلىلىل   اإلمام   يف مذهب   بن نىلىلىلىلىلىلىلىلد امنه  الرب ع  

ه آه ومدو   ه  فه احل في ومص    املذهب   جامع   فإن   ؛ذهب اإلمام أب ح  فةىلىلىلىلىلىلىلىلىلان يف مله    الش  

 الستة. «ة  ايه وه الر   ر  اه  ظه »كتب يف  لاني    هو  مد بن احلسن الش   ابتداءً 

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلب   ت  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاهر   وك  وايىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلة   ظه   أتىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلت   الر 
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلت ا
ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلو    ن  ي ًضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا وباأل ص  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم  هت   أه  ن 

   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  فه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلد   هاصه م  ه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  لهان        الش 

  

ره  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر  هبه  ف هىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا حه امن   املىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلذ   الىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل يع 

   

 جمع املذهب.ف   ؒال  كذلك كان احلا  بال سلة لإلمام أب بكر اطخ و

 أمحده  اإلمام   أصىلىل اب   اب  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلأصىلىل  طلقة  ه ال  التي تل اطه  الطلقة  وبعد ذلك جاء يف 

 بن   أبو القانىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  عمر   مام  جاء اإلف، وأصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اب  أصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اب  أصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اب  اإلمام  أمحده 
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 ره اط   احلسىلىلىلىلىلىلىلىلني  
ن   العد ه  ذه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلف خ  ؒيي ق  ه   عه ن   والد   عن   أمحده  اإلمام   أصىلىلىلىلىلىلىلىل اب   عه

ه ا رً ىلتصا م    ً ت  مه  به ته وكه ، أمحده ؒ اإلمام    .املذهبه   ف ه  اختصه

 ره اط   ر  و  ده و، ع  م  اجله  وه ه      ال  اطه  ر  و  ده فه 
، ي  ق  ار  ت صىلىلىلىلىلىله ب كتلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله  واطرقي ؒ االخ 

 .ح  و  رش    ةه د  ع   حه ر ورش   ىلاملختصهذا صد ا م ها وو ،ت  ده ق  لألنف ف   ن  كثية لك  

 عه ضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله وه ف، د     ع  ق  يف الت   ه  ر  و  ده  وكانه  حامد   بن   ن  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله احله  ا اإلمام  ضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلً أي   ذلكه  ده بع   وجاءه 

ع  قه   حلسن  جاء ا فأمحده  اإلمام   ن  عه  عت  مج   ات  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلروايال ألن  ، أمحده  اإلمام   فه  كالم   ده وا

 املذهب   اء   ه ب   كونه يه  حت ن ده مح  أه  اإلمام   ا كالم  ب      هه ف  التي ي   القواعده  نه و  ده    ل   امد  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلح بن  

 به و  ج  األه  ب  ي  ذ  ته  »ىلىلىلىلىل:ه املسمن بكتابه  كتبه ف، م هج ة   ص   ة   ة  ىلىلىلىلىل   م  د  ع   بطريقة  
وهو - «ة 

 ع   ه صىلىلىلىلىلىل  امذا آه ف،  ؒأمحده  اإلمام   روايات   معه  عامل  الت   يف ك ف ة   -جمددينمطلوع يف 

كقوله  اإلمام   علارات   بعض   معه  ل  التعام   ك فه و؟ ضة  متعار   ا روايات  ىلىلىلىلىلىلىلإذا كان ع دآ

 هذا الكتابه   ؒحامد   بن   احلسىلىلىلىلىلىلىلىلىلن   اإلمام   فه فصىلىلىلىلىلىلىلىلىل    ؛)ال يعجل ي(أو )أكرهه( 

 به و  ج  األه  ب  ي  ذ  ته  »وهو 
 .«ة 

 أبو يعل ابن الفراء ؒ ام  ىلىلىلاء القايض اإلمىلىلىلالتي ذلك ج ث  بعد ذلك يف الطلقة  

 فه ، فص   ت هاملذهب وخدم ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلش  يف آه  عظ     ر  و  ه ده ىلىلىلىلىلىلىلىللكان وهو من أئمة املذهب وممن 

 د  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالع  »تاب كك يف األصىلىلىلو    ا كثيةً لً ت  ك  
ه غ  الصىلىلىل   عه ام  اجله »ه كتابه  به ته ويف الفقه كه  ،«ة   ،«ي 

 ع  الت  »كىل:  ةمطول تب  وله ك  
 قه    د 

 .ب  ت  الك   منه ها وغي   «الكلية   ة 

 زا يف املذهب وله دور كلي يف تدوين   بار  اًم ده ع  مه  ل ؒع  أبو يه  ام  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاإلم تب  ع  وي  

 له. واالآتصار  ه املذهب وآش  
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 :عل ومن أبرزه  اث انىلطالب أب ي طلقة  أتهت  بعد ذلك 

 .اني ذه وه د  الكه  أبو اططاب   -

 وأبو الوفاء ابن عق ل. -

د   أبو اططاب  انىلىلىلىلىلىلىلتمر  ذه الكه ف كتابا يف أصىلىلىلىلىلىلىلو  الفقه، صىلىلىلىلىلىلىل   فاملذهب  يف خدمة   اني وه

 يف الفقه «ار  صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله ت  االآ  »ه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلمن كتلفوصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ف كتابا يف الفقه وصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ف كتلا عديدة، 

 ل  ت  ك   ن  ، وم  الفقه   يف أصو    «د     ه  م  الت  »و
 وغي ذلك. «ة  ايه ده ال  »أيضا  ه 

 ةاحلا  موجود هذ، وـهال اس ج ال بعد ج لبه ه ىليتفق أمحد اإلمام مذهبوانتمر 

تر  أي أن كل مىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلذهب م هايف مذهب اإلمام أمحد ويف نائر املذاهب األربعة،  متوا

 يتفقه ف ه يف كل عص وزمان عدد كلي من أهل العد  ف خدموآه.

 املوفق   وانىلىلىلىلىلتمر األمر إىل أن جاء اإلمام  أبو اططاب، اء بعد أب يعل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلجآه إ قد ا

 يف خدمة         ظ  عه  كتلا كثية وكان له دور   فه  وصىلىلىلىل    ؒةه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلقدام ابن   ين  الد   موفق  

ه الكه »وصىلىلىلىل ف  «عه    املق  »وصىلىلىلىل ف  «ةه ده م  الع  » فه    صىلىلىلىله ف ،املذهب  
  «ي   املغ  »وصىلىلىلىل ف  «ايف 

 .«ياد  اله »ص ف و

 ره اط    متصىلر  األمر   يف أو    احل ابدة   ع ده  ريس  د  يف الت   د  مه ته ع  ي   الذي كانه  الكتاب  و
، ي  ق 

 اء اإلمام  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلإىل أن ج، روحىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلعد ه الشىلىلىلىلىلىلىلىل تب  ك  وت   س  ر  ده وي   فظ  الذي حي  كتاب هو الف

عد ىلىله  ت  لىلىله ت  ع، فك     ه  بكتىلىلاب املق  د  غ  احل ىلىلابدىلىلة وشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ة  ده مىلىل  ع   فصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلارت    ؒق  املوف  

، وجاء بعد ذلك «ي  ل  الكه  ح  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلالش  »تب عد ه وك   «ع  د  املل  »عد ه  به ت  فك   ،رشوح كثية

 آفسها أو تقاربا. قة املوفق ابن قدامةلطعدد من أهل العد ، يف 
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الدين  تقي   جد الشىلىلىلىلىلىلىلىل     ت م ة ؒ ابن   البكات   والدين أب ام جمد  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاإلمم ه  

أبو هو هذا علد السىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالم  ،الم  السىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   علد   احلد   بن   علد   بن   أمحده  اإلنىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالم   شىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل    

 .«ر  ر  امل ه »ص ف كتاب ف البكات جمد الدين ابن ت م ة ؒ

ه  ق  واملوف   د  ج  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلامل وكانه   فه ر  ع  يف مه  ة  ده م  الع  ف، ب  هه املذ   يف معرفة   ةه ده م  ا الع  ه 
 ب  هه املذ   ة 

ر  »عل  ر   أمجعني. ôملوفق الدين ابن قدامة  «ع     املق  »ملجد الدين و «امل ه

ج ال بعىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلد ج ل، وبامل انىلىلىللة فإن هؤالء العدامء يف كل طلقة من  قات  له الط   ت  ومر  

 ومل يصد ا من مؤلفاته يشء. يف التدريس   ر  و  ن له ده الطلقات م ه  من كا

 قل  ": يف ترمجته قالوا  ابن امل  ي ؒفمىلىلىلىلىلا ذكروا يف ترمجة ابن الىلىلىلىلىلمه  ي،  ن  ذلكه م  

قىلىلىلا : فذا عل ـهىلىلىل (1)عدق ابن رجىلىلىلب يف ذيىلىلىلل الطلقىلىلىلاتو، "فعه ته  واآ  إال   عد ىلىلىله   قرأه  ن  مه 

لىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلدين وهو من تالم ذ ابن وهذا صىلىلىلىلىلىلىلىل  ح فإن العمدة ع دآا عل رجدني موفق ا"

هؤالء العدامء يف كل  املقصىلىلىلىلىلود أن  ، فىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلهو من تالم ذ تالم ذه"امل ي، وجمد الدين و

وم ه  من يكون معروفا  ،ةىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلرح والكتابىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل دم املذهب بالشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ج ل م ه  من  

ه يف املذهب يكون معدوما ه وأثره دوره  لكن   ؛من كتله مل يصد ا يشء   وإن   س  ي  ر  د  الت  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلب

 روفا.ومع

                                     
آص علارة ابن رجىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلبؒ: "قدت: وإىل يوم ا هذا األمر عل ذلك. فإن أهل زماآ ا إآام يرجعون يف  (1)

 حلران.الفقه من جهة الش   والكتب إىل الش خني: موفق الدين املقديس، وجمد الدين ابن ت م ة ا

ر   مد م ذ ابن امل ي. وع ه أخذ الفقه. وأما ابن ف مىلا الش   موفق الدين: فهو تد ت م ة: فهو تدم ذ تدم ذه أهب  بهك 

 [.2/357بن احلالوي."ا.ـه.]ذيل طلقات احل ابدة 
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 اس  ال    م  و  ا إىل يه هه إنىلىلىل اد   صىلىلىلل  ت  يه  األربعة   املذاهب   ونىلىلىلائره  احل لل   املذهبه  ولذا فإن  

من الفقهىلىلىلاء والعدامء  ونه صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله ال حي   ي  ل  كه  عىلىلىلدد   ة  قىلىلىله له طه  ل  يف كىلىلىل   ؛ب  هىلىلىله املىلىلىلذ   ذا إىل إمىلىلىلام  هىلىلىله 

 وطالب العد .

ا يف تصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ح لً كتف وصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل     ؒيي او  الدين املرده  اإلمام عالء   بعد ذلك جاءه 

 املذهب

أح اآا  ،ام أمحد تروى ع ه روايات كثيةىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاإلم هو أن مع ن تصىلىلىلىلىلىلىلىل  ح املذهبو

وهذا كثي تكون الروايات ال آزاع ف ها قوال واحدا، مىلا  ا وكثي يكون ب  ها تعارض  

مسىلىلىلىلىلىلىلىلائده ف ها  مذهب اإلمام أمحد أكثر   أن   ر  و  صىلىلىلىلىلىلىلىله ته ال اس يه  ض  ع  به والقد ل، ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل س ب

عد ها يف املذهب  قه فه عد ها واملت   عه مه املج   املسىلىلىلىلىلائله  أن   ، واحلق قة  الف  وخ   ات  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلرواي

 م ه هو خالف يف كلي   جزء   ملسىلىلىلىلىلىلائليف ا د  الذي يوره  ل سىلىلىلىلىلىلت قد دة، وكذلك اطالف  

املسىلىلىلىلىلىلىلىل  ة متفق عد ها بني عدامء  تجد أصىلىلىلىلىلىلىلىلله فالتفاصىلىلىلىلىلىلىلىل ل ول س يف أصىلىلىلىلىلىلىلىلل املسىلىلىلىلىلىلىلىل  ة، 

 :و؛ آ  تدفون يف التفاص ل املذهب لكن  

 ؟(رطىلهل هذا رشط أو ل س بش)

 ؟(ن أو ثالثةاهل املس  ة لا رشط)

 وآ و ذلك. ؟(هل هذا القس  معتب أو غي معتب)

 اعت ن بتصىلىلىلىلىل  ح املذهب اإلمام   ن  مه     و  أه  ن  تصىلىلىلىلىل  ح املذهب بمراحل، م   مر  وقد 

 نه م   دةً مج ذكره يه أن  فتجده بعد  ؛ص  ح  الت  ىلىلىلىلاعت ن بو املذهبه  جمعه ف،  ؒ   ال  اطه 
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الروايات يقو  والذي انتقر عد ه مذهب أمحد كذا، ولكن لألنف جامع اطال  

 ل س موجودا بني أيدي ا ال وم.

بعىلده وعظ   يف تصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ح املذهب،  له دور   أبو يعل القىلايض كانه  اإلمام  كذلك 

 .ôاملوفق ابن قدامة وجمد الدين ابن ت م ة 

صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ح املذهب عل كتب القايض بعده  صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلار العمدة ب كثر من طلقة يف تث  

 . ؒين املرداوي  عالء الد

 ح        صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ته »يف الفقىلىلىله،  ب  تىلىلىل  ك   ثالثىلىلىلة هىلىلىلاهر  أشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   كتىلىلىلب   ةه عىلىلىلد   به تىلىلىله  كه  ؒاملرداويي 

 .«ع  له املش   ح     ق     الت  »و «اف  صه اإلآ  »و «ع  و  ر  الف  

رات بل إن شىلىلئت قل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلكتاب عظ   جد ل، احتوى يف بط ه عشىلىل «اف  صىلىله اإلآ  »ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ف

 من كتب املذهب. كتبال مئات  

ه و ما ف ها من  له صىلىلىلىلىلىلىلىل  كثي من الكتب التي ي قل ع ها مفقودة، لك ك تسىلىلىلىلىلىلىلىلتط ع أن ت 

 .«اف  صه اإلآ  »خال   ن  م   املذهلي   والتص  ح   االخت ارات  

كتابا  كتبه  «اف  صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله اإلآ  »وكتب  «ع  و  ر  الف   ح        صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ته »ذلك بعد ما كتب  بعده  ث   

  ح  »ا انمه رً ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلتصه م  
لهع   الت   ق  يف تص  ح  دة  م  وعد ه الع  ، «ع     املق   ام  كه ح  أه  ر  ي  ر   ته  يف  املش 

 .املذهب

ال جار  املذهب وها مونىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلن احلجاوي وابن   أئمة   ن  ه عا ان جد الن م  بعده  جاءه 

 ولكن زادوا عد ها زيادات   عالء الدين املرداوي   دوا تصىلىلىل   ات  مالفتوحي، فاعت
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ب امو ات اإلمىلىلىلام  ىلىلىلغىلىلىلاللىلىلىلا عل تصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   االعتامده  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلية، لكن  يه ه يف أشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلاء خىلىلىلالفو   ر 

 .املرداوي ؒ

 ق  ته املس   اد  زه »هو صاحب الذي الش   مونن احلجاوي أما األو  فىلىلىلىلىلىل
 ار  صه ت  يف اخ   ع    

ابن ال جار الفتوحي فالثان وأما ، «اع  فه ت  االآ   ب  ال  طه ل   اع   ه اإلق  »ه ىلىلىلىلىلتابه ىلىلىلىلىلف ك، ص   «ع     املق  

املق ع البن و، «ات  اده يه ز  وه  ح     ق     الت  وه  ع     املق   ع  يف مجه   ات  اده ن اإلره هه ته    م  »وصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ف كتابه 

 ي هو تص  ح له وزاد عد ه زيادات.ذال ه مع الت ق ح  مجعه  ،قدامة

التصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ح با انىلىلىلىلىلىلىلىلىلتقر  «نهه ته امل   »و «اعه  ه اإلق  »إن   :آقو  هذه املرحدة آسىلىلىلىلىلىلىلىلىلتط ع أن  

 املذهلي.

ت  جىلاءت بعىلد ذلىلك جهود  يسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلي من  تصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ح وإآام هي يشء   ادة  هي إعىلل سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله

 ح أو الزيادة أبرزها أمران:االنتدراك أو الش  

هذه الكتب املعتمدة، وشىلىلىلىلىلىلارح املذهب بال م ازع هو الشىلىلىلىلىلىل    ح  رشه   األمر األو :

  و  ه  الل   سه وآ  بن ي   م صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلور  
خدم املذهب خدمة عظ مة يف  الىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلذي هوف ، ؒت 

، مع أن صاحب «اعه  ه اإلق  »وكتب رشحا عل  «نهه ته امل   »رح، فكتب رشحا عل ىلىلىلىلىلىلىلىلالش

  االعتامد عل رشح الل  أن  ، إال «نهه ته امل   »ار كتب رشحا عل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلال ج امل تهن ابنه 
 هوت 

 .عل رشح املص ف آفسه ؒ االعتامد   منه  أكثر  

  «اعه  ه اإلق  »رشح ف ه  «اع   ه ق  اإل   ن  ت  مه  ن  عه  اع   ه الق   اف  شىل  كه »وهو  ه اآلخره ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلب كتابه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوكت

 ق  ته املس   اد  زه »لد جاوي وكتب كتابا يف رشح 
 .«بع  املر   ض  و  الر  »هو كتاب  «ع    
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 ر  ي الكه ع  ر  لدشىلىلىلىلىلىلىلىل   م  هو  ه اك جهد  خر يف رشح املذهب كان كذلك
 ي ؒم 

ه به  ع  م   اجله ن يف  هه ته امل    ة  ايه غه »وهو    «اعه  ه اإلق  »اء بعد ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلج ن  ت  وهو مه  «نهه ته امل   وه  اع   ه اإلق   ني 

ب امام وه   ه    به  مجعه  «نهه ته امل   »و  ه  ه )ويتوج  ىلىلىلىلا بقولهه    ده وا عه صي    التي مل يه  ل  ىلىلىلىلاملسائ بعضه  زاده  ر 

املذهب  ر  قه ، وبذا انىلىلىلىلىلىلىلىلته «نهه  ال ي ل  و  أ   ب  ال  طه مه »ان يف له    حه ذا( وهذا كتاب رشحه الري كه 

 مجعا واختصارا وتقع دا ورشحا.

 ت  وه د  ه مثل اطه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلطالب ن  م   وت  ه  الل   ور  جاءت بعد ذلك الطلقة التي بعد الش   م ص

 ة  ايه ده ه  »رات مثل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلعل بعض املختص اوحا رش  وا إم  ل  ته كه  ô ي  د  ج  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلال    امنه ث  ع  وه 

غ  الر    ده م  ع   ح  رشه   ب  ا
 .حواش  ، أو كتابة «ب  ال  الط   ة 

عل  د  م  ته ع  ا م  هه دي وج   ،عل هذه املختصىلىلىلات تعد م ة   رشوح   روحه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلهذه الشىلىلىل ولكن  

  و  ه  الل   وح  رش  
ل  جهد يف كتابة  تصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ا لدمذهب ولكن  جهوده  د سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلت ف ،ت 

 احلوايش.

حاشىلىلىلىلىلىلىلىلىل ة عل  تبه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلال جدي ك وعثامن  ، «نهه ته امل   »عل  اشىلىلىلىلىلىلىلىلىل ةً ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلح تبه كه  تي وه د  اطه 

 ، وغي ذلك من أص اب احلوايش.«نهه ته امل   »

ه له أوىل ته  هذه مقدمةً كاآت   .رآا احلاضىلإىل عصاملذهب  اري   ىلف ها ت ني 
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 :وتوابع ذلك* مطلب يف فضل الفقه والتفقه 

 

 كه در  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا لطالب العد  إذا أراد أن يتعد  عدام أن ي  د  ج   امله    نه ه اك مس  ة أخرى م  

 ه ال  وه عدمه ت   أن   د  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلريأه ة هذا العد  وفضىلىلده وعظمته، ف نت إذا جئت لشىلىلخص ت  

ن  أن   د  ال ب   بمه  ولكن  ال  و ل س ف ه فائدة ول س ) :دت لهىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوق
درس ال  و ته م 

أو آ و  (الفة لدراجح من كالم العربىلىلىلىلىلىلىلم ها م وأقوا  ال  ويني كثي   ،ت جح حت ن

 تصده عن تعد  هذا العد .بذا الكالم ف نت ذلك، 

يف قدوب   زرعه أن ت ءيشه   ه أو   كه لطالبىلىل    وه ال    سه در  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلت  أردت أن  من امله  إذا ف

أه ة الكالم العرب، وضورة تعد  هذا و أه ة معرفة ال  ووة ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالدغ أه ة معرفة

 نىلىلىلىلىلىلىل تعدموآهه فإهن  هذا العد  وتعظ مه  يف قدوب  حب   ته العد  اجلد ل، فإذا غرنىلىلىلىلىلىلىل  

 ذا أمر مه  جدا ملن أراد أن يتعد  عدام.ـه، وقفت الدرسألو حت ن 

فال بد أن  محد ؒذهب اإلمام أىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلولذا أقو  من أراد أن يتعد  الفقه عل م

 .امظ  عه ا وم  ل  عد ه     له ل  ق  ي  

لعض ، فهىلىلذا من اللىلىلده ىلىلاتفه اإلمىلىلام أمحىلىلد ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلهىلىلذا الفقىلىله فق ل س معظام و لىلىلا أن  

 
 
  ز  ري  ه الت   ن  سىلىلىلىل  حيه   ال األشىلىلىلىل اء

ام ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاإلم إن   :تقو ز فتت رأن تاج تال ، فا يف الكالمهه    م 

ول س ومة بلداهة العقو  ، هذه من األمور املعد  طئ ويص ب، فإن   أمحد ؒ

املىلىلذهىلىلب احل لل ف ىلىله أقوا  راج ىلىلة وأقوا  مرجوحىلىلة  :تقو فمن اجل ىلىلد أن تت رز 

هىلىلىلذا العد  الىلىلىلذي  العد  أن   طىلىلىلالىلىلىلب    ه عده يه  امله  أن   نه م   ذا أمر معدوم، لكن  فىلىلىلإن ـهىلىلىل

 ب   د  قه  يدرنه عد   
ص اب  رع ة كتابا ون ة وإمجاعا وق انا وقو ه ىلىلىلىلىلىلىلىلعل األدلة الش يه   
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أن  عض ال اس يظني عددتا وآصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلت عد ها، ألن ب وقدك من األدلة، وغي ذل

 نه م   عد ها دل ل   ل سه  هذه املسىلىلىلىلىلىل  ة   ف قو    ؛هو الكتاب والسىلىلىلىلىلىل ة رعي  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالدل ل الشىلىلىلىلىلىل

إمجىلىلاع الفقهىلىلاء، أو الق ىلىلاس من عد هىلىلا دل ىلىلل  ربام يكون و ،الكتىلىلاب وال من السىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلة

ء  ها الفقهاء طلقة عن طلقة ال  الفده ت اقه ف بدغك دل ل الكتاب أيف ذلك أحد، نىلىلىلوا

  إمجاعه  ته أو السىلىلىلىلىلىلىلىل ة أو مل يلدغك ووجد  
 
هذا ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلبه، ف عمله ته  ك رشعا أن  دزم   ه ف الفقهاء

 الفقه مل ي عل الكتاب والس ة واألدلة الشع ة.

 ؟!هو اإلمام أمحد ؒ املذهب   ذلك وإمام  ىلك ف ال يكون كف

هعدمه ووروه  أيضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا معرفة إمام املذهب من امل هذا من املقدمات املهمة ، وع 

ة من ىلىلىلىلىلىلاقرأ يف أي ترمجف ،ت  له ت  ك   كثية   يف تراج ه  التي ي لغي أن يقرأ ف ها طالب العد 

 تعد  وتعرف مكاآة هذا العامل اإلمام. حت نتراج  اإلمام أمحد 

يف  ظرته وإذا آه  ون،صىلىلىله ة ال حي  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلأئم هد له ؒىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلفقد شىلىلىل العد  جاآب جئت إذا

أنه أعد  ال اس أو أفقه ال اس  :يف اإلمام أمحد بص غة التفض ل دت     الكدامت التي ق  

ما " العامل يقو : الفق ه اإلمام هذا الشىلىلىلىلافعي اإلمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاممن أهل العد ،  ا نىلىلىلىلتجد كثي

أمحد إمام يف ثامن خصىلىلىلا  وذكر "، ويقو : "ام أمحدىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلرأيت أورع وال أفقه من اإلم

 ."ورع والفقر وغي ذلكالفقه واحلديث والقر ن والدغة والزهد والم ها 

، ولذا "ديثىلىلأبوك حيفظ أ ف أ ف ح" :ة لعلد اهلل بن اإلمام أمحدىلىلقا  أبو زرعو

أيفتي الرجل وهو حيفظ مائة أ ف " :ب إذا قرأت أن اإلمام أمحد  ا نئلىلىلىلىلىلىلىلال تتعج

ه، وال أقو  فوظات   ه   ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلشىلىلىلىلىلىلىلىل  ديث هي ع  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائة أ ف حىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم ألن   ،ال :قا  ؟حديث
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طاف " :ه فقد قا  ابن اجلوزي ؒا مسىلىلىلموعات  ه، أم  وظات  ف  بل ه،ات  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلمسىلىلىلموع

ن من اللددان راحال ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاإلمام أمحد الدآ ا مرتني يف مجع املس د وذهب إىل ما ال حيص

 ."☺يف طدب حديث رنو  اهلل 

عه ف فظ   د شىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلهد له وق ،ف ه وال إشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلكا  ه لد ديث وعدمه وفقهه هذا أمر ال آزا

لك  اآلن بكتاب م اقب اإلمام أمحد  ولو أت ت   ،مةن من األئو  صىلىلىله ال حي    ن  ذلك مه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلب

ل العد  عل فقىلىله وعد  ل العد  وإطلىلىلاق أـهىلىلقرأت عد ك  ث ىلىلاء أـهىلىلوالبن اجلوزي 

 الآتهت جمالس وآ ن مل آ ته من قراءة هذا الكالم. ؛اإلمام أمحد

ورع فىلىلإن  عج ىلىلب، وبىلىلامل ىلىلانىلىلىلىلىلىلىلىلىلىللىلىلة  ه فقىلىلد كىلىلان لىلىله من الورع يشء  ه وورعىلىل  ا علىلىلادتىلىل  وأمىلىل  

، ده يف كتب الفقه امل قو  عن اإلمام أمحدىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوت    اج  الَت   ب  ت  يف ك   ه  د  أمحد ته   امه اإلم

الورع الذي ومن ، ه  ق  يف الف   به    ج  العه   ك الورعه  ه    عه ب   ره ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىللصىلىلكتب املسىلىلائل لت  فاقرأ يف 

ونىلىل  ته عن )املسىلىلائل امل قولة عن اإلمام أمحد  رات  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلتجده يف كتب املسىلىلائل عشىلىلنىلىل

 .!(دريكذا فقا  ال أ

يقو   وال، ô ويدوآوهنا يف الكتب، ال أدري :ي سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   عن مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ة ف قو 

 ه  :ه د  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلأح
آوهناكاآوا  بىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل ؛آكتلهاما دام ال يدري فد   هذا من فضىلىلىلىلىلل اهلل، ويدو 

 .العظ   ذا الورع  ا ـه ه إل    له  قه ي   حت ن ▐

يقو   تيالكذا ن، وىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلفال تعد وال تص (ال يعجل ي)وأما املسائل التي يقو  ف ها 

يقو  هذا  فاله وترزه، ىلوآ و ذلك من العلارات التي تد  عل ورع (أكرهه)ف ها 

 .حرام
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ب امو  كن  ع ها بعض الطالب حلدف لك بني الري  د بعض هذه املسائل لو ن  ته ىلت ر 

ال ) قو     ع هىلىلا فه سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ثالث مرات أهنىلىلا حرام يف دين اهلل، واإلمىلىلام أمحىلىلد ي   واملقىلىلام  

ب امو (أكرهه)  يقو أو (يعجل ي  .، وهذا من ورعه ؒ(ال أدري)ا  ىلق ر 

 حت نا دقائق الورع املذكورة يف ترمجته فهي أمور ال تكاد توجد ع د غيه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوأم

( ذا ورع أمحديـه) :قا  بعض أهل العد  يف ترمجة اإلمام أمحد يف بعض املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائل

 .ال وجود له ع د غي اإلمام أمحد ؒفأمحد  آسلة إىل

وم كان إماما يف الت سىلىلىلىلىلىلىلىلك والتعلد، فكان يصىلىلىلىلىلىلىلىلل يف كل ي ه فإآه ؒوأما علادت

 كانه فه  ه  م  سىلىل  ج   فه ع  ضىلىله فه  به ذ  وع   نه    ت  وام   ده د  ه وج   ي كبت نىلىل   حت نول دة ثالثامئة ركعة 

  ته ق  يه 
 .يف ال وم والد دة كام ذكر ذلك اب ه علد اهلل ؒ ائة ومخسني ركعةً عل م   ص 

فكام  خذ بمذهب هذا اإلمام العظ   ته  ته    فإذا ك   ،كه ره دىلهذه قض ة أوىل ي لغي أن ت  

 .(ل  سه ال ته وه  ،له سه العه  ق  العه ) :يقا 

  ا أن  م  د  نىلىله إن ، وهو بعضىلىله  يتداولا وشىلىللهة بعض ال اس   لقد يشىلىلكل ع  خر   ر  م  أه 

 يف السىلىلىلىلىلىلىلىلىل ة وإمام يف احلديث وإمام يف معرفة  ثار الصىلىلىلىلىلىلىلىلىل ابة ولكن   أمحد إمام   اإلمامه 

 ق  ته املس   اد  زه »يف  املوجوده  الفقهه 
 خر، وهذا الكالم  ام أمحد يشء  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلوكالم اإلم يشء   «ع    

ذا دق ق، ـهىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلال آقو  ل س بومن العجائب، ل س بدق ق أبدا بل ل س بصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ح 

تر عن اإلمام أمحد مل يه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلال هذه املسىلىلىل  ة : يقا  حت ن ني وال اث   واحد   ه  د  ق     مذهب متوا

تر عن اإلمهذا امل ن ع ده،ىلىلىلىلىلىلىلماحلجاوي أتن با   امء  ده الع   ه  مه ده أمحد، وخه ام ىلىلىلىلىلىلىلذهب متوا
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 ق  ته املسىلىلىل   اد  زه »يف احلجاوي فىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل،    ج   ده ع   به اًل    ج  
 ،هاخت ارات   ني   له أصىلىلىلال وال ي   ر  ر  قه ال ي   «ع    

 ق  ته املس   اد  زه »يف ول س له 
 .رأي   «ع    

 ق  ته املس   اد  زه »
 ؟!مام أمحدقه اإليف ف ي أمهو يف فقه اإلمام مونن احلجاو «ع    

وراجعت كل  «ان  مه ر  الك   ب  ر  حه  ل  ائ  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله مه »والفقي إىل اهلل رنىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالته يف الدكتوراه 

بصىلىلىلورة أدق  أمحد بن ح لل ؒ اإلمام   فقهه  له ث  مت   ال تسىلىلىلتط ع أن  وكتب املسىلىلىلائل، 

 عن إآسىلىلىلىلىلىلىلىلان  ولو اد   ،ذهب املت خرينىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوأفضىلىلىلىلىلىلىلىلل من الفقه املوجود يف املتون ويف م

 .أو لقصور آظره ؛ه مل ي ظر ويقارنىلا ألنإم  ف خالف ذلك

متثل فقه اإلمام أن فهذا الفقه املوجود يف متون املت خرين هو أدق صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلورة يمكن 

 .أمحد ؒ

 ن  مك  وال يع ي هذا أنه ال ي   ،بني األص اب يف املسائل تدف  ه ال    ىلىلىلىلىلال يع ي هذا أن

، ولذا هذا حاصىلىلىلل  ف أن يسىلىلىلتدرك عد ه  يف مسىلىلىل  ة أو  حاد مسىلىلىلائل من جمموع الفقه

ده  ج   .التص  ح املذهلي واالنتدراكو 

ال  أمحده  آصىلىلىلىلىلو   " :ي ت يف مسىلىلىلىلىل  ة ويقو  ابن ت م ة ؒ مثال اإلمامه  جد  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلتف

هذه خالف آصىلىلىلىلو  اإلمام " : قو ف رجب   ابن   اإلمام   ت ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىليأو ، "تد  عل ذلك

م أمحد هو هذه صىلىلىلورة يمكن أن متثل مذهب اإلما أدق   قه فإن  الف   ، أما جمموع  "أمحد

 اطدمة.

ف كتابا يف الفقه مكث يت مل ف ه ويف مسىلىلىلىلىلائده الآا أ   ف   إن  : )ا  ل أحد اإلخوةىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلق

ن ة، ولذا فهو كتاب آف س  رينىلىلىلىلىلىلىلىلىلويف الَتج  ات ويف األدلة آ و من مخس وعش
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ك  هىلىلل تعد   :، والكالم هىلىلذا ج ىلىلد، فقدىلىلت لىلىله( رر عظ   ي لغي أن حير  عد ىلىله

اد  »مثل انىلىلىلىلىلتغرق  تهق   ع   زه  وأ «اف  شىلىلىلىلىل  الكه »أو  «ض  و  الر  » وت  ه  مثل رشوح الل  أو  «املسىلىلىلىلىل 

 ؟«نهه ته امل   »

 وت  ه  إذا جئ ا لدل  فن ة،  900ن ة أو  800من  ا ها آ وً ف       ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلت قه ره غ  ته ن  أن ه ا وا اعدم

، ن ة 700الذي تويف ن ة ثامن ونتني وتسعامئة ف قو  آ و  ي  او  ج  احله  أو   ،املت خر  

ر عد ىلىلىله فقهىلىلىلاء و ىلىلىلدثون ولغويون مىلىلىلذهىلىلىلب م  ، فدىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلواحكىلىلىل هن  كده  ؤالء ألن ه

 ه  وط ل قه  وقضاةرون ىلىلىلىلىلىلىلورصف ون ومفس
ك  ما  ل  وق   به ال اس   وأ فتيه  امل اك  يف به وح 

هذا يع ي : ) قو فهذه السىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل وات وهذه اطدمات ث  ي ت إآسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلان  ت، مر  ته ئ  شىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  

 !(ضع ف

نىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل وات  فها املت خرة مل يسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلتغرق ت   قا  هذا، فمثل هذه الكتبي   ال يمكن أن  

مخس نىلىلىلىلىلىلىلىل وات ي تقو  احلجاوي أ فه يف مخس أو نىلىلىلىلىلىلىلىلت نىلىلىلىلىلىلىلىل وات، همعدودات، ف

 .ف  لغي لطالب العد  أن يدرك هذا، قلدهمن ب اها عل جهد مئات الس ني 

  



26  

 

 :* مطلب يف الراجح واملذهب، واالجتهاد والتقليد

 

 تاب عل القو   ذا الكصىلىلىلىلىلىلىلىلىل ف ه احلجاوي ؒ امه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاإلمأن   :القضىلىلىلىلىلىلىلىلىل ة الثالثة

ما هو ) :من ال اس إذا رشحت له مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ة من املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائل يقو  ا كثي الراجح، ألن  

أنا صىلىلىلىلىل فت هذا  :احك وقا  لكأره  جاويي ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاحل ؟(،القو  الراجح يف هذه املسىلىلىلىلىل  ة

 ق  م   ن  م   ه  ق   الف  يف   ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله ته ا م   ذه هه فه  :د  ع  ا به م  "أه يف املقدمة:  عل الراجح فقا  الكتاب
 ع    

ه ب  أه  ق  ف  املوه  ه أه  ب  هه ذ   مه يف   ح  اج  الر   وه ه  وه  د  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاح  وه     و   قه له عه  د  م      فهو يقو  لك قد  ،"ده مح 

 .مما نوى القو  الراجح ه  ت     ده ص فت لك هذا الكتاب وأخ  

القو  الراجح يف مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائل االجتهاد، ما يتعدق بمسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ة  دركه امله  أن ت   منه  ن  لك  

فتجد  ف ها األئمة األربعة  د التي اختدفمن مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائل االجتهاالراجح يف مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ة ف

  ف قو : ىل ت إآسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلان  فقىلاال بقو  وأبو ح  فىلة وأمحىلد قىلاال بقو ،  والشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلافعي   امىلالكىلً 

ه فالن من األئمة واآلخر ىلىلىلىلىلىلىلهو ما قاله  ▐الراجح جزما وقطعا يف دين اهلل 

 .أن يقو  هذا ال يصح إلآسان ع ده ورع وفه  وبدغ مرتلة يف العد مطئ قطعا، 

هو الراجح ع د اإلمام أمحد وهو مرجوح ف ،هو الراجح : إآهأمحد فام يقو  اإلمام  

 قض ة الَتج ح يف مسائل االجتهاد هي من األمور الظ  ةىلع د اإلمام مالك، ف

ب ام كام كان اإلمام مالك ؒ  نىلىل   ر 
 من مل مك لك يث  : بعض املسىلىلائل ف قو  ن  عه  له ئ 

راجح أن ه اك قوال انمه الراجح ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلقض ة الست فد ، [اجلاث ة]  ىث  َّـ هي مي هن

هذا فطعا ال قه  ئ  ط  م    وه ه  فه  ه  ف  اله خ  ب   ده ل  عه ته  ن  مه  وأن   ، ▐ ه دين اهلل ن  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلب م  زه ي  
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وه اك مسائل ريعة، ىلىلىلىلل االجتهاد، آع  ه اك قطع ات يف الشىلىلىلىلل س موجودا يف مسائ

 .جممع عد ها يف الفقه

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلد  من االآتلاهولذا  أن يدركها طالب املهمة التي يب املفاه   من  ض ة قإىل ال ب 

املسائل التي متر مع ا يف هذا الكتاب إن شاء اهلل تعاىل، م ها مسائل وهي أن العد ، 

ته يقو : " هذا اإلمام احلجاوي ؒ مثالفرورة ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلمعدومة من الدين بالضىلىلىلىل
 اب  ك 

الة ، ته ب   له  الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ل   عه د     ك  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  د ف   م  كه ، هذه العلارة، تب "اءسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله فه آ  وه  اضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلً ائ  حه  ال  إ   م 

 ؟!"ي تقض الوضوء من أكل حل  اإلبل"ل هي مثل علارة: ـه ال الصالة..

 عد ه ع  مه تب الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالة، هذا أمر جم    :راتب يف القطع والظن، فقولهىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلب  هام م ؛ال

دلت عد ه األدلة القطع ة، ولذا من ف، ثاآ ا رورةىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالدين بالضىلىلىلىلىلىلمعدوم من و، أوال

 . وجوب الصالة فإآه يكفرخالف يف

ا قطع ىلىلا معدومىلىلا من الىلىلدين ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلعد هىلىلا إمجىلىلاع ع  مه جم   يف الكتىلىلاب ع ىلىلدآىلىلا مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائىلىلل إذن 

ف ها بني الفقهاء لك ها  فه اله عد ها ال خ   مع  وع دآا مسائل يف الكتاب جم   ،رورةىلبالض

   ه د  ل ست مما ع  
 .رورةىلين بالضالد   نه م 

ال يوز تضىلىلىلىلىلمني املضىلىلىلىلىلارب رأس :" ةعل نىلىلىلىلىلل ل املثا ، يقولون يف باب املضىلىلىلىلىلاربف

عد ه  شَتط عل املضارب ضامن رأس ا ا ، هذا جممع  ال يوز أن ي   " أي أنه:ا ا 

 طع  يف القه  الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالة   وجوب   ه حك   لكن هل هذا حكم  و ،بني الفقهاء ال خالف ف ه

رورة، ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلمن الدين بالضىلىلىلىلىل ةمعدوم تلكن ل سىلىلىلىلىلوعد ها  لة جممع  ت  ذه ر  ال ـه ؟!والظن

هو من أنكر أمرا جممعا :  ت مع ا يف باب حك  املرتد يقو ىلىلىلىلىلت  ا ييف املكفرا  ولذا
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من دين اهلل   ه د  عد ىلىله وقىلىلد ع   ع  دآىلىلا جممه  ىلىل  ع  ، فرورةىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلعد ىلىله معدومىلىلا من الىلىلدين بىلىلالضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

 .رورةىلاملعدوم من الدين بالضمن ل ست  هاعد ها لك مسائل جممع وثه    ،رورةىلبالض

د   هىلا بفق عدته م   ل  ائىل  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله آىلا مه ده  ىل  ع  و من  ني املىلذاهىلب األربعىلة ف هىلا خالف للعض أفرا

ب امو عل قو  معني، ل العد أـه ن  م   اجلامهيه  العد ، لكن   أهل   يكون هذا اطالف  ر 

 هاة لك ىلىلىلىلىلتكون قويقد املس  ة و ، كوما عد ه بالشذوذ أو آ و ذلك فهذه رتلة ثالثة

 .ل ست من مسائل اإلمجاع

بع تد القو  املقرر يف  فربام، قوي   ف  اله  ها خ  ف   ل  مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائهي  ع دآا مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائل   :الرا

الف اإلمام أبو ىلذهب اإلمام أمحد هو قو  مالك و الشافعي وقو  الصاحلني وخىلم

 امالكً امه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلد اإلمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلتأمحد ومعه الشىلىلافعي و تد اإلمامه أ خرى في مسىلىلائل وفح  فة، 

ب ام ويف مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائىلىلله  ،ومعىلىله أبو ح  فىلىلة  ه  بىلىل   تفرده  يف الكتىلىلاب قوال القو  املوجود يكون   ر 

لة واحدة، ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاملفردات ل سىلىلىلىلىلىلىلت عل رت حت نل عن نىلىلىلىلىلىلىلائر املذاهب، وله    احله  ب  هه املذ  

عه زه فردات ال آ  امل فلعض مع أهنىلا  املىلذهىلب هىلذا هوعل أن  ق  فه مته ف هىلا يف املىلذهىلب، ف   ا

قد فيف كوهنا هي املذهب آزاع، وقع فردات وبعض املب األخرى، مالفة لدمذاـه

هذا  كه در  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالعد  أن ي   ب ف ه خالف وآزاع، فمن امله  جدا لطالبذـهون امليك

 .أن كل ما دون يف هذا املتن هو من املسائل املجمع عد ها ني ظ  يه فال  ،األمر

ذهىلىلب اإلمىلىلام أمحىلىلد ع ىلىلد جىلىلامع ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلذا املتن هو راجح يف ميف ـهىلىل نه و  مىلىلا د   كىلىللي  ،آع  

 .يف ترج ح املذهب حت نة واحدة لكن ل س كل ما ف ه عل رتل ه،الكتاب ومص ف
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 :* مطلب يف مراتب أخذ املذاهب من جهة التعلم والتعبد واإلفتاء والقضاء

 

هل يوز لإلآسان أن يتعلد بمذهب من املذاهب األربعة يف ذاته أو يفتي  :ةىلىلىلىلمس  

 أو يقيض باملذهب؟ غيه بمذهب؟

 :ع دآا أربع مراتب

 .التعد  :املرتلة األوىل

 .التعلد :ثاآ ةلااملرتلة 

 .الثالثة: إفتاء الغياملرتلة 

له احلق أو ل س له احلق،  افالآ ب ن   اقضىلىلىلىلىلىلىلائ  امك  ح  ف كون  ،القضىلىلىلىلىلىلىلاء :الرابعةاملرتلة 

القصىلىلىلىلىلا  عل يثلت با القسىلىلىلىلىلامة فالقسىلىلىلىلىلامة كمسىلىلىلىلىل  ة  يف مسىلىلىلىلىلائىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل الدماء مثالأو 

 بعض املذاهب ال يثلتون با القصا .واملذهب، 

 

 :مرتلة التعد  :املرتلة األوىل

ب من املذاهب الفقه ة عل مذـهالفقه د ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلأن يتعد  الواحيف ال يوجد أي إشكا  

اآ ا ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلهذه هي اجلادة املطروقة يف التفقه من بعد األئمة األربعة إىل زمل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلب ،األربعة

 هذا.

د األئمة أو أن يدرس اإلآسىلىلىلان عل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوهل األفضىلىلىلل أن يتفقه عل مذهب فقه أح

نىلىلىلىللب هذا السىلىلىلىلؤا  هو عدم ، وؤا  يتكرر كثيا ع د ال اسالسىلىلىلىل هذا ؟!!فقه الدل ل

 .ص  ح ملع ن فقه املذهبالتصور ال
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 ل  مه  املذاهبه  أن   هل تتصور  ف
ه فقه الدل ل انم   ءا يشىلع دآث  ظهر عل غي دل ل  ة   ه   

 :هذا السؤا  مل ي عل مقدمة وهي أن ه اك آوعان من الفقه؟! وفقه املذاهب

 .«فقه الدل ل»وهو الذي يسمن دل ل عل ال يه    فقه ب  

 ؟!!فإيام أفضل، وفقه ب ي عل غي الدل ل وإآام هو  راء رجا   ضة

هذه املذاهب ، فآقو  هذا السؤا  ال ياب ع ه ألنه ب ي عل مقدمة غي ص   ة

دل ل وفق ما ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلمن فقه ال م خوذ   مذهب اإلمام أمحد أ  س هو، فهي فقه الدل ل

 صىلىلىل ابة   وآظر يف األدلة كتابا ونىلىلىل ة وإمجاعا وأقوا ه  ه  عه نىلىلىل  و   فرغه وانىلىلىلتاإلمام  اجتهد 

، الك وفقه الشىلىلىلىلىلىلىلىلافعيىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلكذلك فقه م؟! وذلك من األدلة وآتج ل ا هذا الفقه وغيه 

رح ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلآتكد  عن فقه اإلمام أمحد ال لكوآه متصىلىلىلىلا بذلك لكن لكوآ ا آشىلىلىلىله ا آ ن و

 .كتابا يف هذا املذهب

هذا ، و☺كده  من رنىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلو  اهلل مدتمسو ،إذن هذه املذاهب هي فقه الدل ل

ال ) :ال أقو ومسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ة ال دل ل عد ها، وال يوجد يف الفقه ، السىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلؤا  غي صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ح

ال يوجد مسىلىلىلىلىلىلىل  ة واحدة يف الفقه ع د شىلىلىلىلىلىلىلخص من أئمة اإلنىلىلىلىلىلىلىلالم (، بل يوجد باب

 .دل ل ظ يوه اك دل ل قطعي ، ه اك ل س عد ها دل ل

م مامس  ة  يقو  إمام يف لكن أن   ال  ف قو : ؟هل ع دك دل ل ث  ي س  : ،هذه حرا

 .ال وجود له!!هذا هنا حرامإي الشخيص بذوقوإآام قدت ف ها ع دي دل ل  ل س

آع  يوجد مسىلىلىلىلائل ف ها دل ل قطعي ومسىلىلىلىلائل ف ها دل ل ظ ي، ومسىلىلىلىلائل ف ها دل ل 

لكن ه اك دل ل يعارضىلىلىلىلىلىلىله أقوى م ه، ومسىلىلىلىلىلىلىلائل ف ها دل ل يفهمه هذا العامل عل هذا 
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عد ها دل ل لكن هذا العامل ال ومسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائل مه العامل اآلخر عل فه   خر، الفه  ويفه

نىلىلىلىلت ب  ىلىلىلىلت هىلىلىلىلذه املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ىلىلىلىلة عل أ خر:العىلىلىلىلامل اآل ذا الىلىلىلىلدل ىلىلىلىلل ف قو يقو  ب ج ىلىلىلىلة ـهىلىلىلىل

 .االنت سان واالنت سان ل س بدل ل ع دي لك ه دل ل ع د قائده

ها هذه املذاهب مل  ة عل الدل ل، ومن أراد أي مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ة أشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلكل عد ه دل دإذن 

 .يد دل دهافإآه فديجع إىل الكتب 

ه حي   ه من اجل د أن  ألن   ،بعض الكتب املهمةإن شىلىلىلىلىلاء اهلل نىلىلىلىلىل لني و
واحد يف  كل ضىلىلىلىلىل 

ه يف ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلمع يكون   واحد  ف به ت  الك    ه سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  قه آ   ودآا أن  ، فلبإذن اهللهذا الدرس معه كتابا 

يكون ع ده  خر و «ات  اده ن اإلره هه ته    م  » كون ع ده و خر نىلىل «اع   ه الق   اف  شىلىل  كه »الدرس 

« 
 
 ة   ه اشىلىلىلىلىلىلىلىلىل  حه »يكون ع ده و خر  «ع  ب  املر   ض  و  الر  » هيكون ع د و خر «ي   امل    اح  له صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  امل

إذا أشىلىلىلىلىلكل يشء يف الدرس تكون  حت نوهكذا،  «   انىلىلىلىلىل  قه  بن  ا ة   ه اشىلىلىلىلىل  حه »أو  «ي  ر  قه    العه 

 .الكتب موجودة

الواضىلىلىلح واضىلىلىل ا واملوفق من رأى "يقو :   ؒواإلمام العز بن علد السىلىلىلالم

 .(2)"ملشكل مشكال ومن تكدف خالف ذلك مل  ل من جهل أو كذبوا

ل ىلىلىلىله اك مسائ مشكدة وأن   اك مسائله  ه ه   أن   يعد ه  لطالب العد  أن  دا ىلىلىلىلمن امله  جف

 ال أن ي خذ املسائل كدها عل رتلة واحدة ك هنا كدها من الواض ات. ،ةىلواض 

                                     
آص علارة العز بن علد السىلىلىلىلىلىلىلالم ؒ: "والفق ه من رأى الواضىلىلىلىلىلىلىلح واضىلىلىلىلىلىلىل ا واملشىلىلىلىلىلىلىلكل مشىلىلىلىلىلىلىلكال، ومن  (2)

ـه.]قواعد ا، فإن كان عاقال كان أو ه ماقت  ل فسىلىلىلىله"ا.ن يعل املشىلىلىلىلكل واضىلىلىلىل ا فقد كد ف آفسىلىلىلىله شىلىلىلىلططتكد ف أ

 [.2/44األحكام 
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ب اممشىلىلىلىلىلىلىلىلا  ا حفظه اهلل تعاىل بعض كان ، وفمعرفة موضىلىلىلىلىلىلىلىلع اإلشىلىلىلىلىلىلىلىلكا  هذا عد   ر 

فت تظر م ه بعد ربع نىلىلاعة ب ان اإلشىلىلكا   ،إشىلىلكاال ني   له نىلىلاعة ي   مكث يف الدرس ربعه 

 (.عل كل حا  املس  ة مشكدة ع د أهل العد ) :يقو ، اإلشكا  ث  ال حيده حل  

 نمعد  أن ه اك مسىلىلىلىلىلىلىلائل مشىلىلىلىلىلىلىلكدة ل س ته  أن      د  الع   دا لك يا طالبه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلهذا مه  ج

ه  رورة أن  ضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلال هذا مدرس  يكون أن يرورىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالضمن  سه    له وه  س  ر  الد   يف جمدس   له ت 

 .د ظات ث  يقو  الذي يظهر ل هكذا وهكذاليت مل هكذا ممن الكتاب 

سىل وات وال حتن ت تهي اليلقن ال قاش ف ها و ،مسىلائل مشىلكدة تلقن مشىلكدةه اك 

ء  ر  مىلىلا قىلىلا  الفه أ، هىلىلذا موجود يف نىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائر العدوم، وآصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل ف هىلىلا إىل جواب :  ؒا

 حت نمشىلىلىلكدة ع د العامل مسىلىلىلائل تلقن  ". فه اكحت ني يشء من ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلأموت ويف آفسىلىلىل"

 .يموت ويف آفسه يشء م ها

كل أئمة وابن ت م ة ودين ابن قدامة ىلىلىلىلىلىلىلىلموفق الكأئمة اإلنالم واملدارس الفقه ة ف

ع د ب والعز بن علد السىلىلىلىلىلىلالم وابن دق ق الىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلال ووي وابن حجر وابن رجكالدين 

ô تفقهوا عل ه  كدي  ؛وارسد قىلىلىلائمىلىلىلة طويدىلىلىلة ال هنىلىلىلايىلىلىلة لىلىلىلا من أئمىلىلىلة اإلنىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالم

 .ذهب من هذه املذاهبىلم

 ؟درس ال  وته ، فك ف إآسان يريد يدرس ال  و الطريق مثله وهذه اجلادة ف

ترج من معهىلىلىلد الدغىلىلىلة العرب ىلىلىلة بتقىلىلىلدير ودرس اآلجروم ىلىلىلة مل يىلىلىلطىلىلىلالىلىلىلب عد  لو أن 

 ذه خىلىلىله أه  ث   ىلىلىل  حه  ن  م    خىلىلىلذ   ، بىلىلىللمن ال  ويني ل  وا خىلىلىلذأريىلىلىلد أ النىلىلىلا )أ :قىلىلىلا و م خفض

من كالم بىلىلىلال  و؟! ابن هشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلام وابن مىلىلىلالىلىلىلك ، فمن أين أتن نىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل لويىلىلىله وال  ويون
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أنىلىلىلا  ،هىلىلىلات كالم العربوهىلىلىلات املعدقىلىلىلات وهىلىلىلات السىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلة وهىلىلىلات القر ن  العرب.

 ه؟ده حيص    أنن  ك  م  هل ي  ( فعل هذا ال مط هن تفقه يف ال  و وأدرن

مخس يف له باجلادة يف مخس دقائق  ل  صىلىلىلىلىلىلىل  املسىلىلىلىلىلىلىل  ة التي ته   ل  صىلىلىلىلىلىلىل   ه    نىلىلىلىلىلىلىله  له لو حصىلىلىلىلىلىلىل  و

 .!ن وات

هذه ويسىلىلىلىلىل   مل يسىلىلىلىلىلتقر  كالم العرب حيتاج أن مرفوع  له الفاع   ن  إىل أ ل  صىلىلىلىلىل  يه  حت ن

إىل تعد  ال -د يؤدي ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلقهذا يلدأ اإلآسىلىلان مع عدم وجود اآللة  ف ن  ؟! عد ها ضىلىلمة

 .باطدةخاطئة آتائج و يؤدي إىل كوارثه  بل قد -ال  و

ل ـهأطريقة تعد  نىلىلىلىلىلار عد ها  ال العدوم فكل ،ل عد  من العدومطرق يف كالذه ـه 

مشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلن عد ها أهل العد  ومشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلت عد ها املدارس العدم ة ، والعد  ج ال بعد ج ل

ال إشىلىلىلكا  يف قضىلىلىل ة ، فيسىلىلىلي طالب العد  عد ها تفقهوا عد ها ترجوا عد ها وهكذا

 .التعد  وفق مذهب من املذاهب

ء كان الذي يتعد  هذا تعد  مذهب من فإن كان  املذاهب ال إشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلكا  ف ه نىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوا

ريد أن أا ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلنوقا : )أاالجتهاد  وصىلىلىلل رتلةه  اجمتهد، فدو أن املذهب جمتهدا أو مقددا

ء كان املتعد  جمتهدا أو مقددا (تعد  املذهب احل فيأ  .ال إشكا  ف ه نوا
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 املرتلة الثاآ ة: التعلد:

نىلىلا درنىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلت يف بىلىلاب قىلىلائىلىلل: )أ قو  ، فالتعلىلىلداآ ىلىلة وهي رتلىلىلة آىلىل ت إىل القضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلة الثىلىل

 (، ىلىلىلا اشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلَتط جه ر  خ   ه ن املعتكف يوز لىلىلىله أن يشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلَتط يف اعتكىلىلىلافىلىلىله فه أاالعتكىلىلىلاف 

 أمحد عامل   أمحد واإلمام   ذا يف مذهب اإلمام  درنىلت ـه مت أن  ما دوقا : )فاعتكف 

آ ن (. ومدت بفتواهذمتك إذا علبئت ه وأفتاك بذلك جمتهد لو كان ح ا وانىلىلتفت ته 

 .آتكد  عن رتلة املقدده ا 

ر ال اس يف ىلص  ك ف ته  أحد ال يقو   حت ن ،لا ىلره ص  ال حه  ب  ته ال اس يف العد  عل ر  ف

دو ، فب عداده  ال حص لا ب  ته يف العد  عل ر    اس  ىلىلىلال؟! بل رتلتني جمتهد ومقدد ال

ت  ل ا وقدت بني   ،امئة طالب عد أت ت ب تعط ه آسىلىلىلىللة نىلىلىلىلكل واحد  أن   د  ج  نىلىلىلىلته  ،ه له مرا

 .مائة رتلةف كوآون 

ل سىلىلىلىلىلىلوا كده   ،ذين بدغوا رتلة االجتهادىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلن اليكذلك الكالم يف العدامء املجتهدو

( مائة أ ف)من أو دع ا جمتهد حيفظ مائة أ ف حديث، فه اك  دة،ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلعل رتلة واح

يلدأ ئة أ ف عامأرب"قا  ،  "ائة أ ف حديثىلىلىلىليفتي من حيفظ م"ال  :ا ىلىلىلىلاإلمام أمحد قف

 ."أرجو ؟ قا :الفتوى

جمتهد حيفظ أ ف أ ف  ، أوديثىلىلىلىلمخسامئة أ ف ح ظ  فه حيه   اع دآا جمتهدأن  فد فَتض 

ائة ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلجمتهد تفقه عل مأو جمتهد تفقه عل أ ف عامل، أو جمتهد حيفظ  ثار الصىلىل ابة ، 

رتلة  وا بدغ  إذا تتصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلور أهن فال ،واحدة تعده  عل رتلةال  فهؤالء كده  امل،ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلع

 عل قدم املساواة مائة با ائة، ال.صاروا االجتهاد
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ب  أن ه يف املقدد، ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلآقولآفسىلىلىلىلىلىله وكذلك الكالم  ال يعرف العرب ة،  اع دآا مقددفهه

 أو حديث «ف صىلىلدقةعروكل م»أعط ته حديث أو لو أعط ته القر ن قدت له اقرأ و

فدن عمل به، اىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلف ☺له تفضل هذا حديث الرنو   قدته ف «إآام األعام  بالينات»

 عن أن اًل ضىلىل  ه فه    م   طه ل  سىلىلت   يه  أن   ضىلىلال عن  ه فه فهمه يه  ضىلىلال عن أن  فه قراءته يسىلىلتط ع أصىلىلال 

فهذه رتلة من رتب املقدد، الذي ال حيسىلىلىلىلن ، هما عارضىلىلىلىله  ه معه معه يه   أن  أو ه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىليعمل ب

 .العرب ة أصال

 ع دآا طالبقد يكون ولكن بضىلىلىلىلىلىلىلىلعف، حيسىلىلىلىلىلىلىلىلن العرب ة من ع دآا رتلة قد يكون و

طالب ع دآا  يكون قدفه  العرب ة لك ه ضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلع ف يف أصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلو  الفقه، وعد  ج د ي

، يف عدوم الدغة لك ه ضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلع ف يف عدوم احلديث يف أصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلو  الفقه ومتمكن   متمكن  

 .ا شئت يف التفاوت يف رتب العد ىلوهكذا قل م

 د      اعتلار  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلبفإذا جئت إىل تقس   هؤالء الطلقات  
أهل لالجتهاد  هذاهل وهو  د 

 ؟ل س أهال لالجتهاد مأ

يعرف حديث  وأه يعد  الدين كده ىلىلىلىلىللالجتهاد ال يع ي هذا أن ل  أـهوحني آقو  إآ ه 

لكن وهىلىلذا ال وجود لىلىله، ، فكدىلىله وال أنىلىله يعرف كىلىلل يش يف الىلىلدآ ىلىلا ☺رنىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلو  اهلل 

ه  قصد أن  آ  تهد.يه  ن  ع ده اآللة التي تؤهده أل 

    سىلىلىل  مؤهل، وبعد ذلك قه  ؤالء بذا االعتلار إما شىلىلىلخص مؤهل أو شىلىلىلخص غيفه

 .إىل ما شئت من الطلقات املؤهل   يه غه     س  وقه  ،إىل ما شئت من الطلقات له املؤهه 
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 ك ف يتعلىلىلىلىلد هللو الىلىلىلىلذي ل س أهال لالنىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلت لىلىلىلىلاط وال لالجتهىلىلىلىلاد، مىلىلىلىلا فرضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله؟فىلىلىلىل

أشهد أن  :قا فدخل يف اإلنالم كالذي ال يعرف العرب ة، أو الذي  ؟▐

أنه ، ورشحت  له بالدغة التي حيسىل ها أنه يصىللو  اهلل ال إهل إال اهلل وأن  مد رنىلو

، اب ك الصىلىلغي  ا تعدمه صىلىلفة الصىلىلالة، أو كصىلىلفة الصىلىلالة كذا وكذا يفعل كذا وأن

 ا..؟!وتعلد اد س هذا تقد دفأ

ال لد ظر واالنىلىلتدال  واالجتهاد واالنىلىلت لاط ففرضىلىله يف التعلد إذن من مل يكن أه

 د؟ ال يوز وي ث .يست لط ويته هل يوز له أن، وهو تقد د املجتهد

املجتهىلىلىلد إذا اجتهىلىلىلد فهو بني األجر أمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا ني، وإذا اجتهىلىلىلد فهو بني اإلث  واإلثمه 

أما املقدد و،  صاب فده أجران، وإذا اجتهد ف خط  فده أجر  ىلواألجرين، إذا اجتهد ف

فه  احلمد هلل أوأنا  :  خذ القر ن ويقو ف أنىلىلىلىلىلىلىلىلىلت لط   ا قو  أنف فال يوز له أن يتهد

: ▐ فتح عل قو  اهلليإذا به ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلفتح فوي خذ املصىلىلىلىلىلىل ف ف لعرب ة، الدغة ا

 تون ويقولونه ف    ي  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلمشاياآلن ع دآا  :قا ف ، [115اللقرة:]  ىثمن زن رن مم اميث

تا وأنواآلية التي وقفت عد ها هذه تتوجه إىل مكة، ولكن أن ب يه  وهلل  ا ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلقرأ

   ىثمن زن رن مم اميث يقو : ▐ اهللوه  العرب ىلىلىلة،ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلأف احلمىلىلىلد عرب  

أصىلىلىلل فلدال من أن نا يف املدي ة وأرق واملغرب ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلهلل املشىلىلىلويف اآلية أن  [115اللقرة:]

 .فصل،  صل لدمشق واملغربنجلهة اجل وب 
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آقو  هذا  ث  ال  ؟! بل خط  فهو بني األجر واألجرينىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاجتهد فلذا هل آقو  

ه بقضىلىلاء وآ مرويىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ث  بذلك وال تصىلىلح صىلىلالته، ، ب ا  من األحوا  يوز له ذلك

 .اد إىل رشدهالصدوات إذا هداه اهلل وع

ه أنفاملقصود   غي املجتهد فرضه التقد د. أن آلني 

 التقد د له صورتان:و

ر ب ت ا جار  يقو  أنا فمثال رجل   فالن   آا هو الشىلىلىل    نىلىلىلاكن يف احلي الفالن، وبجوا

من ت ت  ي سىلىلىل  ة وأي م، الن فق ه من فقهاء املسىلىلىلدمني من أئمة الفقه والفتوىىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالف

أنىلىلىل   هذا الشىلىلىل   وال أنىلىلىل   غيه  ؛معامالتأو حج أو زكاة أو صىلىلىلالة أو علادات 

 ،اجلواب: ال الشىلىل  ؟ ي ث  هذا الرجل إذا عمل بقو  هذافهل ويفت ه الشىلىل  ، ، قط

 .آقو  فرضه التقد دبل 

هذا تسىلىلىلىلىل   لك أن  قو  ال يوز ف .؟يف بعض املسىلىلىلىلىلائل يسىلىلىلىلىل   غيهأن هل يدزمه و

 ؟!تس   هذا وتس   غيه يف بعض األح ان.أن  ال بددائام و

  قو ه  د  املقد   مه يدزه  أن   : د له صورتانىلىلإذن التقد
 
ول س بواجب عد ه  ،عامل من العدامء

قد انىلىلىلىلتكمل اآللة من أهل  اجمتهد اا ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلأن يقدد ع له لكن ال بد، أن يقدد األفضىلىلىلىلل

 الدين والعد .

 قو  أنا فال يدزم قو  عامل من العدامء،  ومقدد  ، ءعدامال نه م   عامل    ه و  قه  م  زه د  يه  د  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلفمقد

املعامالت  مسىلىلائليف وأما  ،متخصىلىلصألنه فالن  الشىلىل  ه أنىلىل    يف مسىلىلائل العلادات 

 قدىلىلد هىلىلذا ، فابىلىل خبة لىلىله ألن الشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   تعق ىلىلدات فىلىل نىلىلا أنىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ف هىلىلا فالآىلىلاالتي ف هىلىلا 
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ب امالشىلىلخص الذي يسىلىل  ه، و    ه سىلىل  يه  أن ر لهىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلسىلىلت  يه يف يوم من األيام آازلة وملت  جاء ر 

 ه بذلك.ت  م  ذ   تبأ  هذت ه، فعمل بقوله، ففس   غيه  االآً ف  

ف ه إذا كان أخذا بام انتقر  فام احلك    ،الشخص املعارصا هذا يف نؤا  آه ز  إذا جو  ف

 بذه والعمل   األخذ   جواز عل اإلمجاع   يه ك  ح  ؟! تاوي أئمة املذاهب األربعةىلىلىلىلىلف ن  ىلىلىلىلىلم  

؛ ل بعضىلىلىلىله  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلب، ô ةه ي  له ه   ن  اض واب   ه ن والقايض ع  و  ح  ر  فه ابن  حكاه املذاهب 

 .حكن اإلمجاع عل جواز اإلفتاء

 

 :فتاءالثالثة: اإلاملرتلة 

ه إذا ىلىلىلىلىلىلىلىلاإلآسان الذي مل يلدغ رتلة االجتهاد تبأ ذمتإىل املرتلة الثالثة، فاآلن ث  آ ت 

 واملذهب  ، هعدم  ه ويتالذي يدرن   ه باملذهب  ومن ذلك عمد   ،عمل بقو  عامل جمتهد

 .ه وأتق هطه له ه وضه مه ه  ه فه ألن   ؛أقرب بال سلة لهوالذي يدرنه ويتعدمه أوىل 

 ،داللة قطعي اإلحكامىلىلىلىلىلىلىلقطعي ال ☺عن ال لي  وت  ل  الثي  يي ع  ط  قه  حديث   ده ج  إذا و  ف

لقو   ☺اهلل  رنىلىلىلىلىلىلو     ه و  قه  َتكه أن آه  ل ا العدامء، فهل يوز نه م   عامل   ه قو   وعارضىلىلىلىلىلىله 

 !من كان؟ ائ د كاىلأح

اترك  :شىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلهد أن ال إهل إال اهلل وأن  مد رنىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلو  اهلليه     د  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  م   يقو ه  ال يمكن أن  

ال  ؛ه أحدىلىلىلىلىلىلىلىلىلوخذ بقو  فالن من ال اس، هذا ال يمكن أن يقول ☺طاعة الرنو  

 له صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  عه ته م   ن  م  
  ة     ضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل    هذه قه ه  ي   غه  ن  وال م   املذاهب   ة 

الشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلهادة ب ن  مدا  لوازم   ن  م 

 .☺و  اهللرن
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وكثي من ال اس حيك  عل  ،لكن بعض ال اس يتصىلىلىلىلىلىلىلىلىلور أن هذه القضىلىلىلىلىلىلىلىلىل ة نىلىلىلىلىلىلىلىلىلهدة

املسىلىلىلىلىل  ة معارضىلىلىلىلىلة هذه  قو  ف املسىلىلىلىلىل  ة بمعارضىلىلىلىلىلة الدل ل بسىلىلىلىلىللب جهده وقدة عدمه.

 لددل ل.

لكن ، ي(إذا صىلىلىلىلح احلديث فهو مذهل) :يقولونأهن  األئمة كده  ال خالف ب  ه  

فقد يكون اإلنىلىل اد فقط؟ ة صىلىل هي هل صىلىل ة احلديث وما مع ن صىلىل ة احلديث، 

بل إن اده ص  ح كالشمس، ، وقد يكون احلديث م سوخ  ه لك    اديث ص   احل

 م سوخة.وهي  ▐  ية يف كتاب اهللقد تكون 

 ل  هىلىل  أه  وا   ق   ه بىلىل   وال عل   ▐ اء واحىلىلد وقىلىلا  أنىلىلا  خىلىلذ بكتىلىلاب اهللىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلدو جف

ة   به الواج   ب ن   وأفتن ال سىلىلىلاءه ،    د  الع   ، فدو نىلىلىل ةً  د  ته ع  ته  ها أن  ها زوج   ع   ّف  وه ته امل عل املرأ

ئ له   ؟ من أين لك هذا ن 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يث :▐قا  من كتاب اهلل 

تن ال اس بذا ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلف، أ [240اللقرة:] ىثمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ

 !قدب الصف ةومل ياالجتهاد  إل ه ألنه ما بدغ

عل املذاهب  هه الفق آدرسه  ال آريد أن ك ا آقو ) قا :    املشاي   ض  ع   ا به ثه حد  قىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلد و

 وآعمله  تبأ الذمة حت نآقرأ يف صىلىلىلىلىلىلىل  ح اإلمام مسىلىلىلىلىلىلىلد  وآسىلىلىلىلىلىلىلت لط وآعمل أن آريد و

فإذا ب   القراءةفلدأوا ، ن احلديث ال لوي وآ خذ بفقه الدل ل عل اجلادةىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلبمقتضىلىلىل

 ،قرأوا هىلىلذا اللىلىلاب واآتهن الىلىلدرس ع ىلىلدهف، )بىلىلاب األمر بقتىلىلل الكالب( ع ىلىلد قولىلىله

: مىلىلاذاقىلىلالو الكتىلىلاب، ث  قفدوا أو أن واهلل آسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلت لط من هىلىلذا  :قىلىلالوا ف ؟ لطونتتسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ا
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كل . وذهلوا ف عمل بفقه الدل ل، فالكالب التي يف الشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوارع يب عد  ا أن آقتدها

 بالل دق ة. قتده اكدلرأى واحد 

)باب آسىلىلىلىلىلىلىل  األمر : قا  ؒ، الصىلىلىلىلىلىلىلف ة  فقدلوا بعده  ذيجاؤوا لددرس الث  

 ؟!(فامذا آفعل. بقتل الكالب(

ويب عد ه العمل بظن  يتهده  أن   د ه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلع يب   االجتهاد   ةه له ت  ر   غه ده به  ن  مه  ن  أد فاملقصو

 آفسه.

املقدد ، بل ويق  ه يف املشكالت ظ ون   ،ال يب عد ه العمل بظن آفسهاملقدد فأما 

 .يدزمه أن يقدد عا ا جمتهدافك ف بظ ه! و يق  ه خط قد يكون 

 ما ؛يفت ه بالت ري  ادهجمت اعا اجلواز وب ت هيف اا ا جمتهدىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلد عىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلهذا املقدد لو وج

 ل     ل  ي ده د     ع   يه و  واهلل بآ تي الضع فة قه ) :قا  ع فة  الض   ه  ت  آ ه ب    ة االجتهاد لك ه  ع ده

ال اجلواب:  ، هل عد ه لوم يف ذلك؟( نا ن قددهىلىلىلف    األو   القو    ودل ل   الن  ف         الش  

ولذا ، دل لىلهذا من هذا ال الجتهاد ألنه بدا لهتلة الك ه مل يلدغ ر، ذلكلوم عد ه يف 

 .قض ة التعد  والتعلد ال إشكا  ف ها

شهد أه  فإآه ال يوز ألحد يقو      ح  الص   ريح  ىلىلىلىلىلىلىلالص   الدل ل  يف ض ار  املعه  ده ج  وإذا و  

 .لقو  أحد من ال اس ☺آَتك كالم الرنو   :يقو  أن   ☺أن  مد رنو  

اعدة اإليامآ ة التي ال خالف بني املسىلىلىلىلىلدمني ف ها الق هذه قلتطل   ح  ام آىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل تن  لك  

 أو طالب   أو مقدد   عامي   ته وأن   ت ته  ن   ه ، فالسىلىلىلهولةبتدك د سىلىلىلت فعل  حاد املسىلىلىلائل 

 ره ج  ال   دار   إمام  إىل إىل إمام حيفظ أ ف أ ف حديث أو     د  ىلىلىلىلتل  م      د  ع  
الذي ل س ب  ه  ة 
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 :تقو ه ف فت ته ، من هؤالء األكابر و ذلكإال شىلىلخصىلىلني أو آ  ☺وبني رنىلىلو  اهلل 

دل ل قطعي الثلوت قطعي الداللة قطعي اإلحكام وهو ىلىلىلىلالف لىلىلىلىلقو  اإلمام فالن م

 .تصدر ممن مل يت هلهذه عجدة مذمومة ال ي لغي أن ..!! مطئ قطعا

ولىلىلىلذا قىلىلىلا  ؛ األصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل يف املفتي أن يكون جمتهىلىلىلدافىلىلىلة إفتىلىلىلاء الغي، ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  أمىلىلىل  

 :الورقاتآظ  يف   ؒيي ط  ري  م  العه 

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل الش  ط  ىلوه ت ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلي يف   ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاد   امل  ف  هه
ت  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوه  اج  ه     أهن   وه

  

فه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر  ع  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلن   يه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاب    ي   م  ته
ك  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل هن   ال  السي  وه

   

  

جمتهدا، واألصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل يف القايض أن يكون جمتهدا، بل فاألصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل يف املفتي أن يكون 

يف  د  هاملجت ز   ا عه  ن  لك  ة االجتهاد، له ت  غ ر  ده به  ن  ي إال مه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلقضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله ال يه أن   مجاع  اإل   يه ك  ح  

 فتون فم زلة احلي  املذهب   العامل امل ت صىلىلاحبه  لونه ز     ي   وااملت خرة صىلىلار  ة  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلماألز  

 بقوله.

ز تقد د امل تومجهور األصول ني   .مس  ة أصول ة معروفة، وهي عل جوا

 ىلىلىلا نىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلئىلىلىلل أيفتي الرجىلىلىلل وهو حيفظ مىلىلىلائىلىلىلة أ ف  أمحىلىلىلد ؒ اإلمىلىلىلامه  تىلىلىلد   ولىلىلىلذا

 ال. :حديث؟ قا 

 .ال :ل أيفتي الرجل وهو حيفظ مائتي أ ف حديث؟ قا  ق

 .ال :ق ل أيفتي الرجل وهو حيفظ ثالثامئة أ ف حديث؟ قا 

 .أرجو :أيفتي الرجل وهو حيفظ أربعامئة أ ف حديث؟ قا ق ل 
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من عدامء احل ابدة يع ي كان حيدث  هذا الكالم قاله اإلمام إنىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اق بن شىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاقال

ا شىلىلىلىل   أنت تفت  ا لك ك  نىلىلىلىل ة وما تفظ أربعامئة ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلي  :، فقا  له أحدهال اس بذا

 أ ف حديث؟

من حيفظ أ ف أ ف  إن مل أحفظ أربعامئىلىلة أ ف حىلىلديىلىلث فىلىلإن أفت ك  بقو  :قىلىلا ف

 .(3)حديث

وهذا ل س إفتاء  ،اإلفتاء حي ص  ه يه أن   وذكره مجاعة      ك  ا له ىلكام ذكرآ ال اس   ولذا انتقر  

 :ورشطه، ل الفتوىبمع ن آق وام هوإآ ،باملع ن االصطالحي الدق ق

 .أن يكون اإلآسان أوال متق ا وضابطا  ا ي قده أوال:

 أن يكون عارفا اآطلاقه عل هذه الواقعةثاآ ا: 

روا من الفتوى ولىلىلىلىلىلذا حىلىلىلىلىلذ  ، راتىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوهىلىلىلىلىلذا ال يصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلح أن يكون من املختصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

د ، ف راتىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلباملختصىلىلىلىل د مطدقة ويفتي با، فقرأ علارة الزا ل با عأفتن فإن علارة الزا

 .ل املذهبقد يكون لا تق  د عف اإلطالق

 

  

                                     
آص القصة كام حكاها ابن أب يعل ؒ عن ابن شاقال ؒ: " ا جدست يف  جامع امل صور رويت  (3)

ا حفظ الرجل مائة أ ف حديث يكون : إ ذه ا ه هد أن رجال نىلىل  ه فهقه : فامئتي أ ف؟ ق عن أهمح  : ال قها ه ا : فق ها؟ قها ه

ا ه ل رجل: ال قا : فثالثامئة أ ف؟ قا : ال قا :  ا ه ب ده هكذا وحرك يده فهقه : فهقه فىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ربعامئة أ ف حديث؟ قها ه

ا املقدار ذه وه ذا تفتي ال اس؟ فقدت عافاك ان  إن ك ت أنا ال أحفظ هه ا املقدار حتن ه  ذه وه ذا تفظ هه فإن  فىلىلىلىلىل نت ه 

انه حيفظ  وه ذا أفتن بقو  من كه ."ا.ـه.] طلقاته    ه 
ا املقدار وأكثر م  ذه  [.2/164احل ابدة  هه
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بعة: القضاء:  املرتلة الرا

إن كان ، ا أن يكون جمتهدا أو مقدداىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوأما بال سىلىلىلىللة لدقضىلىلىلىلاء فقد ا لك  القايض إم  

 يف وت  ه  ذكره الل  ، وكام قرروه القىلىلايض جمتهىلىلدا فال يوز أن حيك  بخالف مىلىلا يعتقىلىلده

 .الق اع وغيه اف  كش  

ه ع  ، فإن يف حالة الضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلورة قاض   فهو دملقد  ايض اا القوأم     له ق، فه ادالقايض مقد   ني 

يف اإلق اع مع  هوت  الل   ن  بل إ، ي بذا املذهبىلىلىلىلىلىلفإآه يقض، ه اقض باملذهب الفالنىلىلىلىلىلىلل

مىله العمىلىلل بظن زه د  ال يه  ده املقدىلىل    ىلا إن  د  ق    ىلاألن"،  ىلاذا؟ ولو اعتقىلىلد خالفىله"رشحىله قىلا : 

 .العمل بظن آفسهآه يدزمه جتهد فإاملف بخال، آفسه

 .تتاج إىل ت مل "ولو اعتقد خالفه"قض ة ، فوعل كل حا 

عل  القضاءه  ده د  إذا ق   :قالوا ه، ذا كام يف اإلق اع ورشحهه  ونه ر  ر  قه   ي  أهن   املقصوده  لكن  

 .فإآه يقيض بذلك املذهب ،مذهب

 .ذهبهذا ما يتعدق بلعض املقدمات املهمة يف هذا امل
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 :قض ة مهمة ه اك

ه ط  رشه   له قي  ه الت  ا أو ال، لكن  عا املقدد  مه دزه يه أن ا قد ا التقد د إم  ، التقد دىلىلىلىلىلىلف ام يتعدق ب

 يه ك  ح  وقد  ،ت قل تتلعا لدرخص فإآه ال يوزىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا الم  ، أص  خه ا لدر  عً لي ته ته  كونه ال يه  أن  

 .لكمن ذ تعاىل ôالسدف  ره وحذ   ،عل هذا األمر فاق  االت  

 

 :م هج ة الشح

، بل  ر  ف ه عل التطويلآلن أن ا  -إن شىلىلىلىلىلاء اهلل- الدرسوامل هج ة املت لعة  يف 

 ويفه ه  املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائله  ويتصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوره  اللابه الطالب أن يتصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلور عل آ ر  قدر اإلمكان 

 .املتن   علارات  

بىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلإذا احتج ا إىل ذكر الو ب امة املسىلىل  ة ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلدل ل لغرا ، ئامداك لذآذكر لكن ال آدتزم  ر 

يف الدرس القادم إىل املراجع التي يرجع إل ها طالب  موجودة ونىلىلىلىل شىلىلىلىلي   ة  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلواألدل

ذكر ف ه كل يش أوال ال الدرس الذي ي  ، وذكر يف الدرس كل يشءىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلدن ي  ، فالعد 

 ذكر اإلآسىلىلىلىلىلىلىلان  ال يمكن أن يه ، في تهي ربام الو، تهي إال بعد نىلىلىلىلىلىلىلتني نىلىلىلىلىلىلىل ة   يه  ن  أه  ن  ك  م  ي  

 ء.يشكل  

  خذه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلتأن  لك أن تتعد  الصىلىلىل د ل فسىلىلىلك أكثر من حرصىلىلىلك عل غي ي ل؛ وأمر  خر

يقولون الذي يعدمك الصىلىلىلىلىلىلىل د أحسىلىلىلىلىلىلىلن من الذي يعط ك يف كل يوم ، ومكىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلسىلىلىلىلىلىلىلال

 ة.نمك
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أنىلىلىلا ، وتعرف دل ىلىلىلل املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ىلىلىلةإذا أردت أن لىلىلىلذلىلىلىلك ي لغي أن تتعد  ك ف ترجع، 

 إذا، و ةترجع إل ها لتعرف دل ل املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل نىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل دلك  إن شىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاء اهلل ماهي الكتب التي 

هذا إن  ني   له    ، نىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلال  ..تعرف هل هي إمجاع ة أو خالف ة ما هي الكتبأردت أن 

 شاء اهلل يف الدرس القادم. 

 

 ؟ د واالجتهادتقدهل ه اك مرتلة أخرى غي الالسائل: يقو  

فإذا كان السؤا  باعتلار أهد ة االجتهاد، فهل ، رىلىلىلىلىلىلىلن املراتب ال ت  ص: إآ ن قد ا

 ؟! ال.أهال من وجه واحد أهال لالجتهاد ول سيكون مكن لدشخص أن ي

 .هاجتهاد  ؤ لكن ه  يقولون إن املجتهد يتجز

ز  
ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائ  جه ؤ   وه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلزي ه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاد ه   ته هه

ت     اج 

  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاب   يف ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ه هة   او   به س  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلن   مه اد ه   م   زه

   

 ك  عد ه ب نه ع ده اجتهاد يف ىلالذي آ يف ال هاية لكن  ، مكن أن يتجزأ االجتهاد ف

ال بىلىلىلد أن يكون قىلىلىلد حصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل اآللىلىلىلة التي تؤهدىلىلىله ، ولكن جمتهىلىلىلد هو ببىلىلىلا دونه  بىلىلىلاب  

 لالجتهاد.

 آىلىلىلافعىلىلىلا عدام آتعدمىلىلىله مىلىلىلا يعىلىلىلل وأن الىلىلىلدين يف يفقه ىلىلىلا أن ▐ اهلل وآسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  

واهلل أعد  وصىلىلىلل اهلل ونىلىلىلد  عل آل  ا مم مد وعل   ه وصىلىلىل له  خالصىلىلىلا، ولوجهه

 أمجعني.
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 :أمور عدة إىل رةاإلشا أحبواملتن  املقدمة قراءة يف آشىلرع أن قللو

 

 ونائل ضلط عد  الفقه: األو : األمر

 مت اثرة   هفروع      د  ع   الفقه وعد    ،الفقه   ط  ل  ضىله  ك ف ة   عن السىلؤا    العد  طالب ع د ر  كث  يه 

؟(، فقد ق ل إن متن الفروع هذه آضىلىلىلىلىلىللط ك ف) دائام السىلىلىلىلىلىلؤا  حيصىلىلىلىلىلىلل ولذا اجدً  وكثية  

 ق  ته املس   اد  زه »
 ؟الفقهه  اإلآسان   ط  يضل   ك فه ، فمس  ة   أ ف   ةه ش  عه  يتث ا يتضمن   «ع    

 :أمور بعدة هذا ن  عه  واجلواب  

 الق اعة: .1

 إن) :له ق ل إذا العد  فطالب   ه،نىلىلىل  ر  د  ته  الذي العد  بذا الق اعة   ال  وأو   األمور   هذه  ي أهه 

 دتتعل   نأ لك حيصىلىلىلىلىلىل ال و، ح اتك يف هقه ل  طه ت   أن   لكه  يوز   وال ،م ه تسىلىلىلىلىلىلتف ده  لن العد  هذا

 ذلك بعد له قا   ي    ث   (دل ل عد ها ل سه  التي املرجوحة   األقوا    ن  م   كلية   مجدة   وف ه ،به

ه به  و ه ه    به  ن كون   أن   شك   الف ؛العد  هذا ط  ل  اض    ي  ىلىلىلىلىلس  ف  آه  حاجز   هوإتقاآ   العد  هذا ضلط   ني 

 .هوإتقاآ   هضلط   من ه  ع   ه م  يه  ر  و  ون  

    ضىلىلىلىلىلىلىلىلىل  قه  ف و ي 
 ما هده    ع   يكونه  وأن   العد    بذا ق اعة   الطالب ع د يكونه  أن   الفقه   ط  لضىلىلىلىلىلىلىلىلىلل ة 

ن  قهل ل   ماتاملقد   نه م   ذكرآاه  
 ذمة وأن   رع ةىلالش األدلة عل ب  ي قد    د  ع   العد ه  هذا أن   ن  م  م 

 .املذاهب بذه  هلل بالتعلد أ  ب  ته  د  املقد  
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 . احلفظ:2

  د  بىلىل   الف ،احلفظ  ة  هو ق ىلىلاعىلىللا بعىلىلده  الثىلىلان األمر  
 أوجىلىلب   الفقىلىله      د  ع   ويف العدوم   كىلىلل   يف ه ىلىل  م 

 :مسائل وه ا، فقهي متن حفظ ه اواملقصود  ،د  و كه 

 :احلفظ أه ة -أوال

 له    ويه  العد    طالب   ع ده  اش  قه آ    ل   تكون أالخ  ي لغي احلفظ أه ة   
 ته د  يه  أال   يغ 

 ىلإ اأبدً  ته ف 

 .عد لا حفظ يف هد  يزه   من

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاحل  وه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاله أو   ظ  ف    امم  ت  االه  ب ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اهه
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر  طه  وه ه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ق  ي  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ف  ده الس   م  اله األع 
   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلت   اله  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل غ  ص  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلي   ايه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىللإلر   أ خه  اف  جه

  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل جه اه   هىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلمه  ع  تخل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلته ل  وه   ف  اله األن 
   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ع  مه ان 
 

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ا  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلط  اطه  ه  ده  ه أن   يف   ب    
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلام  جه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ه  ع  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ن  عه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ام  اإلمه ه الص   يف  ي 
   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل) ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلع  ب   سه    له ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل    د  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل امه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر  مه الق   ىوه حه  ط 

  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالع   امه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل إال      د  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل امه ه  وه حه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ا  (ر  د  الص 
   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ه    ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلعه  ا ه قه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلد  احله  ب   أه  ن  اب   يف   د  ي 
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلظ  آه     و  أه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالفه  ه  م  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ح     ص   ف  ر  اع  فه
   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلبه وه ) ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل د  ع  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   يه  مله  اذه إ      د  الع  فه   ط  ل  ضه

  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   يه  مله  ظ  ف  احل  ب ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوه  ع  فه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ن  مه  (د ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلط  غه  ىاره مه
   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحيه   ا هىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلدي ك  وه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ظ  فه   ي  ل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحه الر    ه و  قه
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلظ  آه  يف   ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ه  م   ر  امل ه
ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ر   ب  ذه ع  ته املس 

   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل إذ   ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوه  ا ه قه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل وه ه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ظ  اف  حه ه  ام  ه 

  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل) ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلفه  ظ  فه اح  فه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل لي ك  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ظ  اف  حه  (ام  إمه
   

 هذا له خ  د  ته  أن   د  ي  ر  ت   ته    ك   إذا، فالعدوم من عد  كل يف العد  لطالب هم    د  ب   ال فاحلفظ

 ته سىلىلىلىلىل  م   كونه يو د ه الع
 ال اسه  هوتدريسىلىلىلىلىل ف ه الكالم عد ك له سىلىلىلىلىله  ويه  فؤادكو صىلىلىلىلىلدرك يف ا رً ق 

 .احلفظ من بد فال  مه  إياهوتعد
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 وأنت املس  ة   عن    ه  ه س  ت  ف ،ةً    جد   واض ةً  مستقرةً  املس  ةه  يعل   هأن   احلفظ مم زات ومن

 .ف ها الفقهاء لفظ تست ض

 عه  ن  اب   ا ه خ     شه  ل ا ه قه وقد 
  ه نه  يف  ه د  الع   له ص  حه    ةً س  مه  م  و  يه  ل  ك   يف سه ره ده  ن  مه ) :ل     ق 

 ن  مه وه  ،ة 

 له ائ  سىلىلىلىله مه  ثه اله ثه  م  و  يه  ل  ك   يف  ه د  عه ته  ن  مه وه  ،ني   ته  ه نىلىلىلىله  يف  ه د  الع   له صىلىلىلىل  حه  ني   ته   ه سىلىلىلىل  مه  م  و  يه  ل  ك   يف  ه د  عه ته 

 اهه ر  ر  كه ي   ةً   ه سىلىلىلىلىلىلىلىلىل  مه  م  و  يه  ل  ك   يف    د  عه ته يه  الذي ألن   ؟ اذا (،ات  وه  ه نىلىلىلىلىلىلىلىلىله  ث  اله ثه  يف  ه د  الع   له صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  حه 

 ي  وه  اهه ط  ل  ضىلىلىلىلىلىل  يه وه 
    د  عه ته يه  الذي اأم   ها،   إل عه ج  ر  يه  أن   اج  ته حيه   اله  ه  ده    ع   ةً  ه قه ت  م   ن  و  ك  ته فه  د  ي  ز  يه وه  ها    ف  د     ع 

 ر  م  ع   ا ه وه ط   ع  اج  ره ي   ه  أن   ه  سىلىله ف  آه  د  ج   ه فه  ائً    شىلىله  اهه    م   ط  ل  ضىلىل  يه  اله  هإآ  فه  ةً   ه سىلىل  مه  نه ي  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلشىلىل  ع   م  و  يه  ل  ك   يف
 ه 

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلش  عه     د  الع   ب  ده طه  ق  ي  ر  طه  يفه أن  له  يك  ته ش  يه     د  الع   ب  ال  ط   ضه ع  به  د  ج  آه  الذه و   ،ط  ل  ض  يه  اله وه 

 .اره ره ك  الت   م  زه د  يه  مل   هألن   ؛ائً    شه  د  يه   اله وه  ات  وه  ه نه 

 الفقهاء:التزام لغة  -ثاآ ا

 أهىلىلل   بدغىلىلة   الفقىلىله مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائىلىلل يف ككالمىلىله  يعىلىلل   احلفظه  أن   الكرام اإلخوة أيىلىلا رخاآل األمر  

 وتعليات  وق وده  بمصىلىلىلىلطد ات  تتكدممن مسىلىلىلىلائده  مسىلىلىلىل  ة   يففإذا تكدمت  ،   د  الع  

 .ص   ة فقه ة عدم ةبدغة 

 احلفظ عل يصىلىلىلعب أنا: )يقو  ال اس بعض ألن العد ، لضىلىلىللط ة  طريق أنىلىلىلهل احلفظو

 قه الف   أ فاظ   ظ  ف  ح   دونه  املسىلىلىلىلائله  ره ه  ظ  أنىلىلىلىلته  أن   وأريد
 
 الطريقه  ه  سىلىلىلىل  ف  آه  عل ب  ع  صىلىلىلىله ي   هذا ،(هاء

 :جهتني من

 م ه. يض ع أن   مدة بعد يدلث ال انت ضارا يسم ه الذي هذا أن األوىل: اجلهة

 .ال حيفظه ش ئا اجعني ك فاجلهة الثاآ ة: 
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 ا:من  اولة انت ضارهحفظ أ فاظ الفقهاء خي  -الثثا

 قه الف   أ فاظ   ظه ف  ح   أن   اآلخر   األمر  
 
 حفظ   غي   ن  م   االنىلىلىلىلىلىلىلىلىلت ضىلىلىلىلىلىلىلىلىلار    اولة من ل  هه أنىلىلىلىلىلىلىلىلىل   هاء

 ا اء مسىلىلىلىل  ة وجل عز اهلل شىلىلىلىلاء إن امل اه باب يففعل نىلىلىلىلل ل املثا  نىلىلىلىل  ت مع ا  ه ،أ فاظ  

انت ضار  ، فدو أراد امرؤ  «اد  الز  » صاحب ذكرها ق ود   ثامآ ة لهوأن   املرأة   به ت  ده خه  الذي

 اله وه "ة روانىلىلت ضىلىلارها واحدة أم حفظ علا ود الثامآ ة، أيام أنىلىلهل عد ه تعدادها هذه الق

 بىلىل   ت  دىلىله خه  ي   سىلىلىلىلىلىلىلىلىل  يه  ر  و  ه  طه  ل  جىلىل  ره  ثه ده حىلىله  ع  فه ر  يه 
. فهىلىلذه مجدىلىلة  "ث  ده حىلىله  ن  عه  ة  دىلىله ام  كىلىله  ة  اره هىلىله طه ل   أة  ره ام   ه 

 وأضىلىلىلىلىلىلىلىللط وأدق لأنىلىلىلىلىلىلىلىله الفقهاء أ فاظ حفظ أن شىلىلىلىلىلىلىلىلك ال، ففصىلىلىلىلىلىلىلىل  وآ   ر  ط  نىلىلىلىلىلىلىلىله  يف ة  واحد

 .لإلآسان

 تقوية احلجة: -ثالثا

 احل ابدة ملذهب مسىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ةً  ته ل  سىلىلىلىلىلىلىلىلىله فإذا آه  ؛كه ته ج  ح   ي  و  قه ي   هأن   احلفظ   فوائد   ن  م   اآلخر   األمر  

 ل س): فإن قا  قائل ،روه  ك  مه  ة   ل  ته سىلىلىلىلىل  م   طهارة   يف له م  ع  انىلىلىلىلىلت   الذي ا اءه  أن   يرونككوهن  

 الزاد صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاحب بل): ج ب حافظ الزاد بقولهف  ،(هذا يقولون ال احل ابدة، فبصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ح

 ل   ه ته س  م   ة  اره هه طه  يف   له ع م  ت  ان   ن  إ  وه ": يقو 
 و  ض  و   د  ي  د  ج  ته كه  ة 

 
 عه مج    ل  س  غ  وه  ء

 ده س  غه وه  ة 
  ه اآ  ثه  ة 

 ة  ثه ال  ثه وه  ة 

 .احلاجة مقامو العد  جمالس يف حاضة احلجةفتكون (، "هه ر  ك  

 يشغل العد  طالب من وكثي   ،   د  الع   ب  ال  ط   ده    ع   ةً مه د  سه م   ونه كت أن   بد   ال ض ة  الق فهذه

 عد ه مرت إذا شديدا آدما ن  دم وهذا ،احلفظه  ويمل   الدروس وحضور بالقراءة وقته

 شىلىلىل ئا يد ال لك ه الصىلىلىلف ات  الف وقرأ  الدروس مئات ره ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحضىلىلىل هأن   وشىلىلىلعر السىلىلىل وات

 ، هعد واحرصىلىلىلىلىلىلىلىلىلوا  باحلفظ فعد ك  أراد، ما متن يؤديه ذه ه يف حاضا  قدله يف مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلتقرا 
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  ن  م   خي   ينره ط  نه  حفظ  » :ق ل وقد
ق   راءة  ق  ي  و    ي   خه وه  ،ن  ره

 .«اث ني مذاكرة   ن  ي  ذه  ن  م 

  ته ي ث  شىلىل خه أو هلصىلىلاحل ه  عه م  سىلىل  ي   ث  اللابالطالب   ظه فه حيه  أن   باحلفظ   د  صىلىله ق  ي   ال ولكن

 باحلفظ املقصود بل املقصود،احلفظ  هوهذا  د سف ذلك، ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىليه آس دوق األنلوع هناية   يف

 وهذا ،ف  تكدي  غي ن  م   كساآ  ل   عل جاريةً  هتفظ   الذي املتن ات  اره له ع   تكونه  أن  و ،اإلتقان  

 شىلىلعر  ي وال ذلك سىلىلتكثر  ي وال مرة مائتي أو مرة مائة كررف  الكثي، بالتكرار إال حيصىلىلل ال

وهي  العد ، تصىلىلىلىلىلىلىلىلىل ل يف العظمن الفائدة هي هذه بل ؛فائدة   ي   غه  ن  م   يذهب   الوقته  ب ن  

 االنتكثار منه ل خي قد ال ش ئا كان ولو لطالض   عل  ر   ف  ش ئا،الطالب  ضلطه يه  أن  

 .ضلط غي من

 ق  ته املسىلىلىلىلىلىلىلىلىل   اده زه »وإن طاللا حيفظ 
  «يه    املغ  » قرأت أنا يقو طالب  من أفضىلىلىلىلىلىلىلىلىلل ه،ويتق  «ع    

ه ل  الكه  حه ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلالش  »و «افه صه آ  اإل  »و ، ولو ورشحها «ات  اده اإلره  نهه ته    م  »و «اع   ه الق   افه ش  كه »و «ي 

 مع ا ً متقه  ش ئا ع ده تد ال ربامل ؟العد  من وتتق ه رهىلىلىلىلىلىلتست ض الذي ماو تفظ ماذانئل 

 ذلىلىلك وألجىلىلل قد ال، شىلىلىلىلىلىلىلىلىل ئىلىلا كىلىلان ولو اإلتقىلىلان عل العد  يف فىلىلاحر  كثية، كتلىلىلا قرأ  هأنىلىل  

 .تفظ أنمن  أعظ  لدف  املتون   ت  فه    ص   مابل  ،ونه املت   عد لا أهل   فص   

 لك قدت وكام وإعادته وتكراره املتن ب فظ ف وصىلىلىلىلىلىل ك  ،احلفظ   بقضىلىلىلىلىلىل ة   يتعدق   ما هذا

 مرة مائة وتع دها صىلىلىلف ة، آصىلىلىلف تكرر وأنت نىلىلىلاعتني يومك يف تلذ  أنك تسىلىلىلتكثر ال

 ومرتني ةمر فَتاجعه ما حفظت املراجعة عل واحر  ذلك، تسىلىلىلىلىلىلىلىلىلتكثر ال مرة مائتي أو

 .بالتكرار حيصل إآام فالعد  وتكرر، وتع د ، وثالث
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ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل كه   ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلد  م  ي   اله فه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلته  امه   اره ر  كه
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلفه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحيه   ه  إآ  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلته  اإذه  و  د   اره ر  قه
   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوه   ر  كه
ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالع   ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل مه و  د  ر  ره ك  الت  فه  ا

  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم   ي   خه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلي   ه  ب ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل إذ   ني   ع   ار  صه

   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلال   از   هىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلت  اك   إىله  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوه     عد  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلف  أه  وه ه    ل  ضه
  

 وه  ،ز    ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلكه 
ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلف  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ه     ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلت   اله  ة  ذ  له     ده ع 

   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ي   ه ب ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ة  ذ  له ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل امه كه   اده ره وه  د  قه
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل م  امه ال ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ن  عه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ظ  اف  حه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلأه  ن  ب  ه  اده مح 
   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل إذ   ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل  ؤ  ل   يف   ا ه قه  ن  و    ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاملك   ه  ئ 
  

هىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اًهىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلج  وه م  
ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ظ  اف  حل   ن  و  املت 

   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل كه   ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلد  م  ي   اله فه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلته  امه   اره ر  كه
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلفه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحيه   ه  إآ  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلته  اإذه  و  د   اره ر  قه
   

 يف كثي   ف  تكدي  إىل تتاج ال كصىلىلىلىلىلىلىلىلىلدر   يف طةً و  ل  مضىلىلىلىلىلىلىلىلىل  وه  ةً  ه قه ت  م   املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلائله  ده ته   أن   أمجله  وما

 .وتص دها انت ضارها

 مه  احلفظ أن نىلىلىلىلىلىلىلىلىلدخم ىلىلىلا(، فىلىلىلإن أحفظ؟ الىلىلىلذي مىلىلىلاالىلىلىلذي يكثر طرقىلىلىله ) اآلخر السىلىلىلىلىلىلىلىلىلؤا 

 حفظ عن سىلىلىلىلىلىلىلىلىلتغ ني   ال ااذ ؟( وقد يقا : )أحفظ الذي ما) السىلىلىلىلىلىلىلىلىلؤا جاء  ضوري،و

 من كثي(، ووالسىلىلىلىل ة؟ الكتاب ب فظ معصىلىلىلىلوم غي رىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلبشىلىلىلىل كالم هو الذي الفقهي املتن

 ق  ته املسىلىلىلىلىلىلىلىلىل   اده زه » احفظ   تقو     اذاقد يسىلىلىلىلىلىلىلىلىلت كر ف قو  ) ال اس
 امت ً  ع ه بدال أحفظ  بل  «ع    

 هو بىلىلىلل مج عىلىلىلا األمرين حيفظ عمن تكد آ وآ ن ال–؟( األحكىلىلىلام أحىلىلىلاديىلىلىلث يف احىلىلىلديث ىلىلىل  

 :أمور عدة القائل هذا ذهن عن وغاب -آور عل اآورقد ازداد و ضلفاأل

 يف دل دهاما  م ها الفقه مسائل  بل  ،ط  قه فه  احلديث   يه ه   ت  سه    له  الفقه   أدلةه  أن   :األو  األمر

  دهىلىلالدمىلىلا  وم هىلىلا الصىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلاب، قو  دل دهىلىلامىلىلا  وم هىلىلا السىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلة، يف دل دهىلىلامىلىلا  وم هىلىلا القر ن،

 وهذان، به يقو  من ع د املدي ة أهل لمع أو االنىلىلىلىلىلىلىلىلىلت سىلىلىلىلىلىلىلىلىلان دهادل ما  وم ها الق اس،
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 هذا ول س املسىلىلىلىلىلائل بعض يف باالنىلىلىلىلىلت سىلىلىلىلىلان قالوا  وإن احل ابدة أدلة من ل سىلىلىلىلىلا األخيان

 .(4)بسطه  ل

 وعمرتىلىلك وحجىلك وزكىلاتىلىلك صىلىلىلىلىلىلىلىلىلالتىلكك تعلىلدك يف تتىلاجهىلا التي الفقه ىلىلة املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائىللفىل

ءً  اعً    به  معامالتك وأ وصىلىلىلىلىلىلىلىلىل امك  من ذلك وغي- قاً اله وطه  ااًح كه وآ   ا ً ه  وره  وإجارةً  ورشا

 ودلت القر ن رصيح عد ه د  مما كدها ل س -آفسىلىلىلىلىلىلك خاصىلىلىلىلىلىلة يف تتاجها التي املسىلىلىلىلىلىلائل

 ال الفقه يدرس ح  ام العد  طالب ألن ،كه    م   ال اس   إل ه حيتاج ام  عه  فضىلىلىلىلىلىلىلىلال، السىلىلىلىلىلىلىلىل ة عد ه

 عن ةكفاي بفرض يقوم هو بل فقط، هوعلادته  هصىلىلالته  به ق    ي   ما له صىلىل  حي   أن   ألجل  ه يدرنىلىل

 .األمة

 ه  ب    ق  يه  مل لو كفائي بفرض تقومون العد  طالب رىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلمعشىل يا أنك  مه  ت ل ه أيضىلا وهذا

اة  مىلىلىلىل  األ   ت  مىلىلىلىله ألث   يف  ك  يه  ن  مه   له    يه  ذاهىلىلىلىله فد   ، مج عىلىلىلىلً
 وأهن  ه ر  د  قىلىلىلىله  العد  لطالب فه ره ع  ي   ن  أه  يغ 

 األخذ يف يسىلىلىلىلىلىلىلىليون وه  ،اتالكفاي فروض أعظ  نم ا ً ائ  فه ك   اضىلىلىلىلىلىلىلىلً ر  فه  ة  األم   ن  عه  ونه د  م  حيه  

 .♥ ال لي   مياث   من

 هك  ر  د  ت   ال كثي الفقه مسىلىلىلىلىلىلىلائل من السىلىلىلىلىلىلىل ة عد ه ودلت القر ن عد ه د  ماأن  : ثاناألمر ال

 بعض انىلىلىلىلىلىلىلىلىلت لط اآليات بعضو فقط، وحفظها السىلىلىلىلىلىلىلىلىل ة بقراءة وال وحفظه القر ن بقراءة

 ىل مل خل  يث  :▐ اهلل قو فل، رات الفوائد واملسائىلها عشم  العدامء

  من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

                                     
 االنت سان فقا : "االنت سان هو العدو  باملس  ة عن آظيها ملعارض راجح". ف الش    عر   (4)
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 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه ىه جهمه ين ىن

 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت رتزت يب ىب

 م ها انىلىلىلىلىلىلىلت لط [ ائدة]ا ىث  لك اك يق ىق يف ىف  يث

 هىلىلل لكن آ فظ اآليىلىلة؛وأنىلىلت ترى أن وإيىلىلاك  مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ىلىلة، ثالثامئىلىلة من أكثر العدامء بعض

 حفظ؟مجرد ب ع دآا حاضة صارت اآلية من املست لطة هذه ائلاملس

 فد س كىلىلل امل ىلىلدثني عل طلقىلىلة واحىلىلدة من التفقىلىله االحكىلىلام، أحىلىلاديىلىلث حفظ كىلىلذلىلىلكو

 اإلمام مثل الفقه يف إماما كان من، فم ه  فاظمن احل ال قدة الرواة امل دثنيب أقصىلىلىلىلىلىلىلىلىلدو

 ذلك، دون كان نم وم ه  الفقه، يف ومشىلىلىلىلىلىلاركا متونىلىلىلىلىلىلطا كان من وم ه  ، ؒأمحد

ب  » :قا  ♥  ليوال ل   ر  ام  ه   حه ق  ه ، له  سه  ف ق  ب   ب فه ر  ل   وه ام  ه   حه ن   إ ىله  ف ق  وه  مه  ه 

ه     ه   أهف قه
قهفهت   ،«م  أهة   وه ره له  ام  ع ني   ب ن   حيه  هن ف  ه   جمه د س   عه ةه  ،مه دهف   ،وأهب وخه  ثهمه خه امل    ب ن   وه  يف   ،نىلىلىلىلىلىلىلىله

ة   هاعه ونه  مجه ر  اكه يثه  يهتهذه هد  ع  فهسىلىلىلىله  ،احل 
ول ونه  ت ه    م  و    قها ه : يهق  نىلىلىلىل    ره

 
اه   ،☺ ان  وه ره ن   وه ا ،ف اله مه  وه

ثه  د  ي    ب ه   حه ن   غه ن   فهسه ه  ت ه     ،ف اله هائ ض   عه ل   احل  تهن ت غهس  هو  اآهت   امل  كه دهًة؟ وه ان  ا فهده    غه د   ي  ل هه  أهحه

  ه    
عهله  م  جه ه     وه ر   أهب و لهله فه هق   ،بهع ض   ىله إ   يه  ظ ر   بهع ضىلىلىل  ال وا  ،ثهو  ها فهقه ده  كه : له ل ل   عه تهت   ،ب امل  ق  تهفه  فهال 

قهد   إ له  ه   آها وه ا ده   هه
ا ه  فهسىلىلىله ه  ت ه ؟ ،م  ل   ،آهعه   : " فهقه ه  ته  ت غهسىلىلىل  يث   ،امل  هد 

انىلىلىل     حل  ن   ،ال قه ةه  عه ائ شىلىلىله  أهن   عه

ها قها ه  ☺ ال  ل ي   ا»: له تهك   ن  إ   أهمه ت     له  حه  ضىلىلىلىلىلىلىله ك   يف   سىلىلىلىلىلىلىله ها «يهد 
ل  و  ل قه ق   ك   ت  : وه أ سه  أهف ر   ال  ل ي   ره

☺  
 
اء ه أهنها ، ب ا   ائ ض   وه ر   أهب و قها ه "  حه ا»: ثهو  قهت   فهإ ذه أ سه  فهره هي   ره ه  ت   احل  ىله  فهامل  ال وا  «ب ه   أهو  : فهقه

اه   ،آهعه    وه ن   ره ثه هاه   ،ف اله د  حه ف وآهه   ،ن  ف اله  وه ر  يهع  ن   وه
يق   م  ا طهر  ذه وا  كه اضىلىلىلىلىلىلىلىلىل  خه ق   يف   وه الهت   ، الطير   فهقه
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أهة   هر  نه  إ ىله  ك   ت     فه هي نه : امل   يتق ها أن العد  طالب عل يب التي العد  أهل جادة هذهو ،اآل 

 العد  وت ل (أعد  اهللمل تعد  فقل: ) وإذا ،به ل  فق   يءىلىلىلىلىلىلىلىلالش عدمت ما إذاف يضلطها وأن

 تىل مىلىلل خال  لىلك يظهر يذالىل( فىلكىلذا ل يظهر يذالىل) :تقو ن جىلة إىل أ، وال حىلاعىلاملىله إىل

 اهلل دين يف تتكد  أن لك يوز الو ،حيل لك أن تفتي به ال اس ال هذا دق قتني أو دق قة

 هذا بمثل. 

 ب  ام ع ده ،ه فقه وجود يع ي ال ع ده  احلديث وجودفعدمت باملثا  السىلىلىلىلىلىلىلىلىلابق أن 

 هذاو طاهر هذاو يوز ال هذاو يوز هذا لك  قو ف ،افور ال تائج يعط ك الفقهي املتن

 .كذا هذاو مستعمل هذاو طهور

 قىلىلىلىلد حىلىلىلىلافظىلىلىلىله أن يع ي ال  اهلل كتىلىلىلىلاب وحفظ احلىلىلىلىلديثي املتن حفظ أن فىلىلىلىلاملقصىلىلىلىلىلىلىلىلىلود

 األحاديث واحفظ القر ن احفظ لك يقو  ن  مه  ل  ثه ومه  العظ  ، الفقه من ف ه ما رىلانت ض

ثهل  مه  فقهاء،لا متون تفظ وال  اهلل كتاب احفظف إن أردت درانىلىلىلىلة ال  و لك قو يه ن  كمه

 اإلعراب ومد ىلىلة ال ىلىلدى وقطر واآلجروم ىلىلة مىلىلالىلىلك ابن أ ف ىلىلة حفظ إىل حىلىلاجىلىلة وال 

 تىلىلىلد هىلىلىلذا ك معلك ىلىلىلو ، اهلل كتىلىلىلاب يف موجودة املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائىلىلىلل هىلىلىلذه ألناملتون،  وهىلىلىلذه

 .مرفوع له الفاع   أن   ف  عر  يه  ال  خره إىل أوله من دقر نل احافظ عجمياأل

ه به  ق  ر  فه  إذن     ته  أن ني 
 انىلىلىلىلىلىلىلىلىلت لط الذي لد ص حافظا تكون أن وبني وال تائج ل  املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلائ   كه  ه ت 

 .املست لط احلك  هذا تعرف ال وأنت احلك  هذا م ه

 طريقة أنىلىلىلىلىلىلىلهل احلفظ إن  فقد قد ا:  احلفظ، أه ة يف إل ها أشىلىلىلىلىلىلىلي أن أريدوه اك مسىلىلىلىلىلىلىل  ة 

 يف ادكتورو انىلىلىلىلىلىلىلتاذأ  ك هن  يكون - ال  و يف كلي لشىلىلىلىلىلىلىلخص ق ل لو ولذا لالنىلىلىلىلىلىلىلت ضىلىلىلىلىلىلىلار،
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 ب فس ملارشة دهار  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىليسىلىلىلىلىلىل أن يسىلىلىلىلىلىلتط ع هل، فحيفظها ال وهو اجلر حروفه  د  د  عه  - ال  و

أما لو نئل عن ذلك من حيفظ  فش ئا، ش ئا هاره ىلىلىلىلىل ست ضف تفكرإىل  حيتاج ؟ ال، بلواحد

 :الدسان طرف من رسدا لقا  -ال  و يف متونطا يكونوقد - مالك ابن أ ف ة

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اكه هه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوه  ر  اجلهىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل فه و  ر  ح  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل يه ه   إىله  ن  م 

  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلحه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىل نت  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلحه  اله خه ىلىلىلىلىلىلىلىلىل ااشه ىلىلىلىلىلىلىلىلىل يف   اده عه ىلىلىلىلىلىلىلىلىل ن  عه  له عه
   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل م  الىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلال   ب  ر   ذ    ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم   ذ  م  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوه  و  اوه  ي  كه   اته
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوه  اف  الكه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلله وه  االله ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلمه وه  ل  عه  نته
   

ن بدغ حت، ف ها يزهدك  ملن تسىلىلىلىلىلىلىلىلتمعوا  وال القضىلىلىلىلىلىلىلىل ة هذه يف ت اقشىلىلىلىلىلىلىلىلوا  الف مه  فاحلفظ

 زادتوكذا( ف ج ب: ) كذا حيفظ فالن) :لهأن يقا   احلفظ يف يزهدممن  ال اسبلعض 

 . (اللدد يف آسخة

ىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلق   ل  به ىلىلىلىلىلىلىلىل له    ىلىلىلىلىلىلىلىل ن  عه ىلىلىلىلىلىلىلىلوه  ظ  اف  حه ىلىلىلىلىلىلىلىل ي  ح   د  مه الص 
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلز   ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ت  ده ي  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلآ   ا ه ي  ده له ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالله  يف   ة  خه س   د  ده
   

 زنمن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك  يث  :قا ف العد  أهل وصىلىلىلىلىلف  واهلل

وه  »: قىلىلىلىلىلا  ☺ والىلىلىل ىلىلىللىلىلىلي، [الىلىلىلعىلىلىل ىلىلىلكىلىلىللىلىلىلوت] ىث زي ري ٰى ين  ىن نن ظىلىلىل  فىلىلىله  احىلىلىل 

وه   ب   أهخ  ن   وه اءهك     مه ره  .«وه

   ه ب   ا ه م  نىلىلىلىلىلىلىلىلىلد  ) اآلن السىلىلىلىلىلىلىلىلىلؤا  ي ت
  ه ه 

  د  ب   اله  ه  ن  أه وه  ظ  ف  احل   ة 
 املتن هو امف فقهي ن  ت  مه  ظ  ف  ح   ن  م 

 ؟(آ فظه الذي الفقهي

 كليا  اعً مجه   أن   اإلشكاالت نه وم  ، الطالب   ف ها ويت اقش   جدا كثيا  تدور القض ة   هذهو

 أن   هيو، "ة  العدم ىلىل امل هج ىلىلة  " العد  تصىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلليف  قضىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلة أه ه  أن   ظنيه  العد  طالب ن  م  

 .كذا حيفظ أو كذا يقرأ وأن  الكتاب ان  له تذكره 



56  

 

 مثل األنىلىلانىلىل ة القضىلىلايا بل ،األنىلىلانىلىل ة   غي   القضىلىلايا من س  ره د  ي   الذي الكتاب تسىلىلم ة  و

 ق  ته املسىلىلىلىلىل   اد  زه » هو هلأما  فقهي، متن   حفظ ن  م   بد الوهو أنه  هف  آتكد  الذي السىلىلىلىلىل اق
  «ع    

 ده » أم
  لدل   «ب  ال  الط   ة  ده م  ع  »أم  «ات  ره ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلصىلىلىلىله ته املخ   ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر  صىلىلىلىله أخ  »أم  «ب  ال  الط   ل     ل 

 ايف  كه »أم  هوت 

 .الكتب نه م   ذلك غي  أم  «ي  د  ته املل  

أيام  ذلك، لكن إن حفظت تحفظ أو هذا حفظت نىلىلىلىلىلىلىلواءال ت   الكتاب م ةه سىلىلىلىلىلىلىل  ته إن  

هال  ض  ف  يه وقد  املقصود، حصل  يقا  يشء يوجد وال  ةع   م   جواآبه  من بعض   عل  بعض 

 :يقو  العراقياحلافظ و، اإلطالق عل األناآ د أصح أو، اللاب يف يشء أصح إآهع ه: 

 ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلد  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل تهمه امل  ع   وه

   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاك  ها سه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلن   إم  م  هىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا عه ك  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل ح  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل هد   عه   نه
  

نىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله   ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحي  ب  ه قىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلًا، أهصه ده ط  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلد   م  قه  وه

   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل م   بىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله   اضه خه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلو  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلله  قه   
ق  ال ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلك   فه  مه

  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلن   ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاف ع   عه اه   ب ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلامه  آه وه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلك   ره  ال  ان 

   

 أو مرع   ابن   عن األنىلىلىلاآ د   أصىلىلىلحي  هذا قو   آه بل  اآ د،نىلىلىلاأل أصىلىلىلحقو  هذا آ أال   املعتمد  ف

  تدف لد فظ بىلىلىلال سىلىلىلىلىلىلىلىلىللىلىلىلة كتىلىلىلاب  فضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلليف الكتىلىلىلب: فىلىلىل آقو  كىلىلىلذلىلىلىلكو هريرة، أب عن

 أكون أن أريد أناقائل:  يقو فقد  الشىلىلىلىلىلىلىلىلىلخص باختالف  ختدفف كثية، أمور باختالف

 ث  يكف  ي شىلىلىلىل ئا الفقه نم  خذ أن أريد أنا :يقو و خر  الفقه، يف اصىلىلىلىلً صىلىلىلىل  خه ته م   افق ه اعا 

 آج له فهذا ي فع ي، أصىلىلىلىلىلىلال الفقه يف أريدو التفسىلىلىلىلىلىلي أو احلديث أو العق دة بعد أشىلىلىلىلىلىلتغل 

 الىلىلذي الكتىلىلاب وهو جىلىلدا مه   خر   بىلىلاعتلىلىلار   اختالف ه ىلىلاكو خر،بخالف مىلىلا آج ىلىلب اآل

 يفرس فمن يد  فوظهك، يكون أن الكتب   أوىل هو تدرنىلىلىلىلىلىلىلىلىله الذي الكتابف ،تدرنىلىلىلىلىلىلىلىلىله
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 ض  و  الر  » ع ىلىلىلده  املقرريىلىلىلد أن  -مثال- ال لوي املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلجىلىلىلد كد ىلىلىلة يف أو م  اإلمىلىلىلا جىلىلىلامعىلىلىلة  

 ق  ته املس   اد  زه » هو حيفظه ما أوىلفهذا  ،«ع  ب  املر  
: لهقد ا  الطالب دل لل  فظ  ذهب لوو ،«ع    

 .لك ال سلةإآه ل س األفضل بف ؛أفضل ذاته جهة من الطالب دل ل كان لو

 عل هؤوتقر واحلوايش روحه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالشىلىلىلىلىل عد ه عل  ته و كعمره  ف ه تلذ  يالذ الكتابف فظ 

تهق   ع  »رشح  رىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحيضىلىلىلىلىلىل من كذلكو غيه، من أوىل الشىلىلىلىلىلىل وخ اد  املسىلىلىلىلىلىل   يف ف كون عمدته «زه

 .تفظه ما أوىلهو  له آقو  الفقه درانة

 حرشو يف القراءة   كع ده  تتعارضىلىلىلىلىلىلىلىل إذاأجل اه:  ،لد فظ   تاوق   د  أج   القائل: أنا  قا فإن 

 .احلفظه  م  فقد   احلفظ مع الكتب ومراجعة الت ضي يف والتونع الكتاب

روح ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلع دي نىلىلىلىلىلاعة أو نىلىلىلىلىلاعتان يف ال وم لدت ضىلىلىلىلىلي لددرس ومراجعة الشىلىلىلىلىل :قا فإن 

 بال أوال بىلىلاحلفظ تغىلىللاشىلىلىلىلىلىلىلىلىل ؟ قد ىلىلا:بىلىلاحلفظواحلوايش والكتىلىلب يف أفعىلىلل هىلىلذا أم أشىلىلىلىلىلىلىلىلىلتغىلىلل 

 .مت ا حيفظ مل ن  مه  ةً خاص   ،إشكا 

بل   األنىلىلىلانىلىلىل ة، القضىلىلىلايا من ت  ل سىلىلىله  هتفظ   الذي الكتاب قضىلىلىل ةه  أن    ه ده ع  ته  أن  إذن  بد الف

  د  ب   الأن  تعد ه أن ه  األنىلىلىلىلىلىلىلانىلىلىلىلىلىلىل ة   القضىلىلىلىلىلىلىل ة  
 كثرة من بد الو ،هوإتقاآ هضىلىلىلىلىلىلىللطو تنمه  حفظ   ن  م 

 .نهل ف ه فاألمر امل فوظ هو ما أما لدم فوظ، كرارالت  

 ق  ته املسىلىل   اد  زه » هي لد فظ تصىلىلدح التي ةاحل ابد نه م   املت خرين ع د ة  املشىلىلهور الكتب  و
  «ع    

 ده »و
  ه  لدل   «ب  ال  الط   ة  ده م  ع  »و «ب  ال  الط   ل     ل 

       الش   صه  ته م   »و «ات  ره ىلىلىلىلىلىلصه ته املخ   ر  ىلىلىلىلىلىلصه أخ  »و وت 

 و  خ  
 العد    لطالب   ه   رجأ   الذيو ،ظه فه ت    أن   كن  م  ي   التي الكتب   نه م   هذه ،ؒ «ي  ق 
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 هو هذا ا،درنىلىلً  ف ه ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلضىلىلوحيه  هرشوحه  راجع  وي   هنىلىل  دروي هب    نع  ي   الذي الكتابه  حيفظه  أن  

اد  » كانه أ نىلىلىلىلىلىلىلىلىلواء   املرجح تهق   ع   زه  هم  الز  أ   شىلىلىلىلىلىلىلىلىل     ع ديفإن قا  قائل:  ذلك، غي أو «املسىلىلىلىلىلىلىلىلىل 

  ل  » يف األنلوع   يف أيام   ةه أربع عد ه وأقرأ  
ل   عد ه هتدرن   الذي الكتاب  ، قد ا له: «الط ال ب   ده

 .ك فوظه  اجعده

اد  » حلفظ   هف  ع  سىلىلىلىلىلىلىل  ت   ال هحافظت   ت  آه كا ن  مه و تهق   ع   زه  فه اك ،صىلىلىلىلىلىلىلعوبة  لطول ه و ا ف ه  «املسىلىلىلىلىلىلىل 

ي  ال  ظ    » انىلىلىلمه ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلتصىلىلىله م   كتاب  
ه   يف اجلهل     الف ق 

 مج عا، اشىلىلىلتمل عل ب تً  (888 يف ) «احل  لهل 

 ، وقد قا  ال اظ :آظ  أنه م زتهو الفقه، أبواب

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل انه كه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ن  م  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلأه  ة  اده عه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالع   ل  ه      د 
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل يف   وا   ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلته ع  يه  ن  أه       ظ  ال   ب ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اذه  ب   نه
   

ه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىليه  ه  ن ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلأل  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   د  ل   ل  ه  س  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ظ  ف    امه كه
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلفه د  ل   ق  و  ر  يه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىليه وه     ه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ف  ش  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ن  م    امه ظه
   

 اإلآسان حفظا لو ب ت ( 888 فىل ) اد  ج   ا رىلمتص امآظ  ، مع كوآه أنهل غاللا  ظ   ال حفظ  و

 .ن ة يف هىلم  ىلتأل أب اتثالث  يوم كليف 

اد  »عن  وقول ا هة، إىل حيتاجوالعد   تهق   ع   زه  العد ه ف  لغي أن ي عد  أن   صىلىلىلعوبة ف ه «املسىلىلىل 

أب  بن حي ن قىلىلىلىلىلا  كام، وبىلىلىلىلىلالورود امفروشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل س  العد  وطريق   ،صىلىلىلىلىلىلىلىلىلعوبىلىلىلىلىلة   ف ىلىلىلىلىله هدىلىلىلىلىل  ك  

تهطهاع   اله »:  ؒكثي ة   ال ع د     ي س  احه س     ب ره  .«اجل  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلانه  اإذه   ؤ  ي   كه
ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلذ  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل كه ي  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ري حه  ف     املص 

  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر  اطه  س  ل  ي  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوه  ف  ي  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل د  ر  به  ا ته الش 

   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله  د  ي  وه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلن  ح   كه    ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلزه  س  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ان  مه ب      ع  الر 
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلفه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلع  د  ل   كه ذ   خ  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل    د  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلمه  ل   ل  ق   ن ته

   

 لدعد    جعدىلىلت إذا أمىلىلا ه،بعضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله  أعطىلىلاكه  ككدىلىل   هأعط تىلىله  وإن   ،تضىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ىلىلة   إىل حيتىلىلاج   فىلىلالعد   
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 الس ارة   نه م   هأخذته الدرسه  رته ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحض ما ومتن ارةس ال يف الكتابوكان  الوقت   ضو ه ف  

 يده ر  ي   أن   اأم   ،العد    جمالس  حضىلىلىلىلىلىلىلىلىلور   ر  أج   وهو  اهلل بإذن عظ ام شىلىلىلىلىلىلىلىلىل ئا  ا ف نت بذا ت

 .د  باجل   فعد ك ، اته هه    هه  اته هه    فهه  ومتق ا اًص ص  خه ته وم   وإماما عا ا يكونه  أن   الطريقة بذه

 ة العمد ة:فقه يف احل ارنة ال. مما3

ل ط  الفقه  الثالث   األمر   ن  ونىلىلىلىلىلىلىلىلائل  ضىلىلىلىلىلىلىلىله
 الفقهه  طه رب  ته  وأن   ح اتك، يف الفقهه  تع شه  أن   هو  م 

 املتعدقة   رع ة  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالش   األحكام   معرفة   الفقهه  ألن  ، م ه د  ب   الوهذا أمر   ه،تع ش   الذي بواقعك

ه ف  د  املكه  ب فعا     .اهنارو  اللتقوم با  التي الكب فع يتعدق فالفقه ،ني 

  مه قد  ي   ال وأن   هب  ات   الفقهه  يربطه  أن   أحد   ل  ك  ل   ل  به  العد  لطالب   جدا    امله   نه فم  
 الً ج  ر 

ن   الع  ف   يفعله  وال هاؤخره ي   وال
  وال ب ع  م 

 
ء  أن   بعده  إال   ح اته يفغيها  وال علادة   وال رشا

ا  ف ه،  ه ك  احل   فه ر  ع  يه  عد ه ف ادً د  قه م   كانه  إن   ن  لك   ،كالم   ه  عه مه  ل ا ل سه  فهذا اهدً ته جم    كانه  ن  إأم 

 ق  ته   ه ك  احل   هذا فه ر  ع  يه أن  
 ن  م   واحد   قو ه  ولو املس  ة   هذه يف العد    أهل   و ه قه  فه ر  ع  يه وه  ،ادً    د 

 .هإمام   مذهبه  كانه  ولو العد    أهل  

 :ني   ته ده ائ  فه  د     ف  ته س  يه  ريقة  الط   بذه  

ه  :أواًل    العلوديىلىلة   ق  قي ته
 
 زئ رئ  ّٰ   يث  ▐:فقىلىلا   كد  تعلىلىل    اهلل فىلىلإن ، هلل

 عد ه يه  أن   ده عىلىل  به  إال   ل  عىلىل  ف   عل مه د  قىلىل  ي   أال   هعد ىلىل  جىلىلب  ف[، الىلىلىلذاريىلىلىلات] ىث يئ ىئ نئ مئ

  ك ه ح  
 
  د  ل  عه ه ألن   ف ه اهلل

 
 .هلل

 نحت   ل  مىلىله عه  عل مه قىلىلد  ي   أن   ملكدف   ز  يو ال هأنىلىل  عل  اإلمجىلىلاعه  العد    أهىلىلل   بعض   ره كه ذه  وقىلىلد  
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  حك ه  د ه ع  يه 
 

 آ  ؛ ف ه ان
 .« اع  الق   اف  ش  كه » أو    يف هوتي الل   هذكره  وافعي  الش   ن  عه ذلك  له ق 

 ربطه  إذا هألن   اتامً  ارً صىلىلىلىلوي ته  هر  وتصىلىلىلىلوي  الفقه   ضىلىلىلىللط   عل  هذا طالبه العد   سىلىلىلىلاعده ي   أن   ثاآ ا:

 ارً تصىلىلوي  هار  ويتصىلىلو   هاضىلىللط  ويه  هافهم  يه  هفإآ   ها شىلىل  يع مسىلىل  ةً  ت  وكاآه  هوواقع   هب  ات   املسىلىل  ةه 

يفهمها  مسائل م ها الفقه أبواب   يف مع ا متري  التي الفقه   ل  مسائ  آجد أن بعض  لذاوه  ا،جد   

 يه  مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائىلىلل   األهنىلىل    ىلىلاذا؟ يفهموهنىلىلا، املتن يفقراءهتىلىلا  مجرد  ب ال ىلىلاس  
  ح ىلىلات   يف اهنىلىله و  شىلىلىلىلىلىلىلىلىل     ع 

 عاأل عل جود  السىلىلىلىلىلىلىلىلي " :اس  لد    قو   ته  ام ه    ف    ،ه بواقع   لطة  ومرت
 
فهموا هذا  "السىلىلىلىلىلىلىلىللعة ضىلىلىلىلىلىلىلىلاء

اصىلىلىلىلىلىلىلىلىلدوات مخسه  يوم   ل  ك  ألهن   يصىلىلىلىلىلىلىلىلىلدونه   قو   آ أو "د  ل  العه  ة  ايه  ه ج   ش  أره " :قو آ ح  ام ، أم 

 د  ت   الوه  د القه  ه  قي شىلىلىلىلىل  ته  :يأه  "ده د  اجل      ر  ته  ما هي ة  صىلىلىلىلىله احلار  "
    م 

 ل  ئااملسىلىلىلىلىلىله  ن  م   ذلك و  آ  أو ،ه 

ت   ب  ام ها،يفهمه  نحت   ف هايدقق  أن   تاج  حيه  اس  ال    البه غه  أن   جد  آه  ضىلىلىلىلىلىلىلىلىله ر   أو  املسىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ة  لو ع 

مل تشىلىلىلىلىلىلىلىلىلكىلىلل عد ىلىله  اجلزائ ىلىلة امل كمىلىلة يف قىلىلاض   عل اجل ىلىلايىلىلات   أبواب  من مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائىلىلل   آ وهىلىلا

 الذي صه شخال وجدته  امب  ر  كذلك و، مثال الزكاة مسائل بعض منعد ه  أنهل وكاآت

فقه  يفإذا نىلىلىلىلىلىلمع من يتكد   الربوية غي املصىلىلىلىلىلىلارف يف يعمل أو املعامالت يف ة  ممارنىلىلىلىلىلىل له

 طالب بعض أن   د  ت  وقد  تام، وجه عل ملسائلا ر  تصو  يو الدرس يف  دمجي املعامالت

 ش  عاي  وي   هبواقع   املسىلىل  ةه  ط  ب  ر  يه  ن  األو ه أل، الغ ب عامل من  ل بال سىلىللة املسىلىل  ة هذه العد 

 .ح اته يف املسائل هذه

 واحل اة، بالواقع كان  اإلم   ره د  قه  املسىلىلائله  طه ب  ر  يه  أن   عل  ه ر  حيه هذا عل طالب العد  أن فد  

 أمور   هو فد س املكدفني بىلىل فعىلىلا  ة  قىلىله املتعد   بىلىلاألحكىلىلام   يتعدقي  المي  اإلنىلىلىلىلىلىلىلىلىل   الفقىلىلهه ألن   وهىلىلذا

  ح ات   يف ال اس   هايع ش   أمور   هي بل خ ال ة أو مفَتضة
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 رة:ذاك.امل4

ن   الرابع   األمر  
ل ط   ونائل   م   إن  : "بعضه  قو ه آا من قلل ذكرقد و املذاكرة هو الفقه   ضه

  ي   خه  ن  ي  ره ط  نه  حفظه 
  ن  م 

ق   اءة  ره ق  ين،و   ."اث ني اكرة  ذه م   ن  ي  ذه  ن  م   وخي   ره

 املذاكرة   ة  ذاكرباملواملقصىلىلىلىلىلىلىلىلود   د ،الع طالب   ع ده  العد ه     رنىلىلىلىلىلىلىلىل  ي   امه     ظه ع  أه  ن  م   املذاكرة  و

 الكتابه  فتفت ان   كل  صاح   معه  تمعه ته   أن   املذاكرة مع ن د سف ،طر  الس   نه م   ال الصدر   نه م  

آىلىلىل  ره ق  وته   ذاكرة  املىلىلىل واإلتقىلىلىلان   لدضىلىلىلىلىلىلىلىلىللط  املىلىلىلذاكرةه املقصىلىلىلىلىلىلىلىلىلودةه  لكن   جىلىلىلاآىلىلىلب، يف يف ىلىلىلد هىلىلىلذاف ه 

 ق  ته املسىلىلىل   اد  زه » تضىلىلىلان رشحه أنكامبام  صىلىلىلاحلك مع تتفقف ،ر  د  الصىلىلىل   نه م   واملراجعة  
 يفف «ع    

 مغدق الكتىلىلىلابوتكون املراجعىلىلىلة و نىلىلىلىلىلىلىلىلىللق، مىلىلىلا ملراجعىلىلىلة جمدس   كامل يكون أنىلىلىلىلىلىلىلىلىللوع كىلىلىلل

 شىلىلىلىلىل ئا أنقصه  فإذا ،ف نت تسىلىلىلىلىل  ه وهو ي ل ك ،أقالم   رؤوس  و ع ارص   ف ها ورقة اموأمامك

 ف   ئذ هرا ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلتست ض ومل يشء عد ك  أشكله  فإن   والعكس بالعكس، عد ه، انتدركته 

 ومرتني مرةً  الفقهه  تت ه حتن  املذاكرة   هذ  هه  لعه  ر  م  ته سىلىلىلىلىلىل  وته  املسىلىلىلىلىلىل  ة، ملراجعة كتاب  لا ح  فته ي  

 ضىلىلىلىلىلىلىلىللط يف ا ي  ظ  آه  ه  له  أعرف   ال ممن مشىلىلىلىلىلىلىلىلا  ا وبعض   الطريقة، بذه اومخسىلىلىلىلىلىلىلىل اوأربع اوثالث

آ   أحد   معه  يومي   جمدس   له  نيالسىلىلىل   رات  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلعشىلىلىل م ذ   وإتقاآه، الفقه  هالفق ف ه يتذاكران ه،أقرا

 املهمة الونىلىلىلائل أحد يف املذاكرة فاملقصىلىلىلودا، عج ل اضىلىلىللطالفقه  ضىلىلىللط وبذا ومسىلىلىلائده،

 .الفقه لضلط
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 :بشطه التدريس .5

ن   امس  اط األمر  
ل ط   ونىلىلىلىلىلائل   م   وجدته  إذاالتدريس  بشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلرطه، وذلك أن ك  الفقه   ضىلىلىلىلىله

ك تبه ته واخ   هاته    قه وأت   هاته ط  له وضىلىله  املسىلىل  ةه  حفظته  قد كآفسىلىله   زم ل مع اوذاكرته  ف ها آفسىلىله

وهذا الشط  جدا، مه  رطىلبش لكن تعدمتها التي املسائله  هذه سفدر   صاحب، أو لك

 سىلىلىلىلىلىلن  ت  ال  ك ته  إذاف «أدري ال» وهو ه،تق ه ي   و هضىلىلىلىلىلىللطه يه  أن   لدتدريس جدس من ال ب د  عل

 وهي هىلاوتتق    هىلاوتضىلىلىلىلىلىلىلىلىللط   «أدري ال» ن  سىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ت   ك ىلته وإن   ،ال ىلاسه  تىلدرس   فال «أدري ال»

س كلسىلىلىلىلاآ   طرف   عل حاضة    درنىلىلىلىلهاو اذهبف مسىلىلىلىل  ة إال العد  من تتعد  مل فدو ،فدر 

 .«أدري ال» ل  لقدت غيها عن ن  وك لو ألهن  لد اس

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ن  إ  وه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ت  ده به ه به ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلمه  اس  نهىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلأ   ني   ة ه  ه س 
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلو  ر  ع  مه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالع   يف   ة  فه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلعه ته ف  م   و  أه     د    ةده
   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلته  اله فه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل إىله  ن  ك  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اب  وه اجله   اقً اب  نه
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل نت  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىره ته ه غه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ف   كه ي    اًقىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاط  آه  اهه
   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلع  أه  اإذه  ل  ق  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اكه ذه  اكه  ه  ر  األم 
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلته  امه ب ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ل   امه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ه    ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلعه      ه س    ب   خ 
   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلآ   اكه ذه فه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالع   ف  ص  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالع   ده   ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلع      د    امه ده
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اكه ذه كه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلزه  امه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلته  ت  اله ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاحل      و  ق    امه كه
   

 من كفاته  فقد «أدري ال» ع دك يكن مل إنو «أدري ال»  العد  صىلىلىلىلىلىلىلىلىلفف مه  أمر فهذا

 .كثي   يشء   العد   

ن  ذكره ه ا أن   ومما  أبا احلسىلىلىلىلىلىلىلىلىلني  مد بن اهلل علد الشىلىلىلىلىلىلىلىلىل     وهو املشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاي  أحده حيسىلىلىلىلىلىلىلىلىل 

 تضىلىلىلىلىلىلمن جمددين يف مطلوع كتاب وهو «اد  ز  ال له عه  ائد  وه الز  » صىلىلىلىلىلىلاحب ابن  ؒاط ل

 ق  ته املسىلىلىلىلىلىلىل   اده زه » :كتب أربعة
 وه الز  » ن  ت  مه  وزوائده   هدع تصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلرا م   رشحاوه  «ع    

د  ال   عل د  ائ    «زا
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 ق  ته املس   اد  زه » حفظ من اآتهن إذا الطالبه  أن   ح ث   وتعد قات عل هذه الزوائد،
 ويريد «ع    

 تفتقر ما إال   الزاد   مسىلىلىلىلىلىلىلائل   من   شىلىلىلىلىلىلىل ئا ه   م  ضىلىلىلىلىلىلىله ي   فد  ،املتنه  هذا حيفظ أن هيمك    يسىلىلىلىلىلىلىلتزيده  أن  

 زوائىلىلده  ف ىلىله وذكر الزاد مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائىلىلل من الهأخ   فقىلىلد وإال   ،رعه يف أو يصىلىلىلىلىلىلىلىلىلوغه  حتن  ىلىلهإل العلىلىلارة

 .الزوائده  هذه رشحه  ث  اويج  لد ه  «اع   ه اإلق  »

  علىلد   لشىلىلىلىلىلىلىلىلىل    فىلا
 
 ع ىلىلد آىلدرس ا ىل  ك    ىلا: "ل قىلا   ؒاط ىلل أبىلا احلسىلىلىلىلىلىلىلىلىلني  مىلد   بن   اهلل

 ال» :ف قو    املسىلىلىلىلائل   بعض   ن  عه  هآسىلىلىلىل     ا   ك   الديار مفتي  ؒإبراه   بن  مد   الشىلىلىلىل    

 ف تعجب الفقهاء كتب يف وواضىلىلىلىلىلىلىلىلىل ة موجودة املسىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ةه  هذه أن   ف جد   وآل ث   ،«أدري

 املسىلىلىلىلائل بعض يف ل ا يقو    كان الشىلىلىلىل  ه  أن    اعرف   ث    ؟!«أدري ال» ع ها الشىلىلىلىل   قا   اذا

 ."الكدمة هذه عل  ا ه ب  ره ي   أن   ألجل   «أدري ال» الواض ة

 كتب يف موجودة مسىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ة عن نىلىلىلىلىلىلىلىلىل   اهفسىلىلىلىلىلىلىلىلىله : يقولون ألنو الديار مفتي إىل ف  ظرون

 املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ةه  يعل هذاف !ذلك من يت رج ومل «أدري ال» قا  ذلك ومع ومعروفة الفقهاء

 هذه عل العد  طالب يَتبن أن جدا امله  ومن الكدمة هذه عل  َتبوا ف ،ترب ةً  ع ده 

 .الكدمة

 .التدخ ص:6

ن   س  سادال األمر  
 هذاف املعدومات، ص اغة وإعادة صدخ الت هو الفقه   ط  ل  ضه  ونائل   م 

 هذا فتقو ه  اللاب إىل ت ته أن   التدخ صو االنىلىلىلىلت ضىلىلىلىلار،و احلفظو الفه  عل يسىلىلىلىلاعد مما

 إىل املسىلىلىلىلىلىلىلائله  هذه عه ج  ر  آ   أن   ف مكن   ،املسىلىلىلىلىلىلىلائل   من مجدةً   ؒاحلجاويي  هف  ذكر اللاب

 .وكذا كذا اللاب قاعدة :ف قو  ،قواعده 
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 نىلىلىلىلىلواء موضىلىلىلىلىلوعات، ثالثة إىل أو أقسىلىلىلىلىلام ثالثة إىل ف رده هكد   ابه الل قسىلىلىلىلىل ه آ   أن    ا يمك أو

 .ذلك آ و أو الَتت ب إعادة أو التشجي طريق عن كانه أ

 

 أفضل طريقة لدت ضي قلل حضور الدرس:* 

 وتلدأ اللاب تفتح  ف فقط، وباملتن بالكتاب األنىلىلانىلىل ة   كع ايت   تكونه  أن   به وص  أ   الذي

 روحىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالشىلىلىلىل من ح  رشه   إىل ع  ج  ر  ته  ذلك بعد ث  ،كه  فسىلىلىلىل  ب    ه ه  فه ته ته  ن  أ تاو و املتن يف القراءة

  د  ت كه ولته  فهمه تسىلىلىلىلىلىلىلىلتطع ومل عد ك أشىلىلىلىلىلىلىلىلكله  ما ك  ف  لته 
قو :  قرأت فدو ،كه فهم   صىلىلىلىلىلىلىلىل ة   ن  م 

 وما ؟احلدث هو امتسىلىلىلىلىلاءلت  "ث  له اطه  ا   وه زه وه  اه   ه ع  مه  يف   امه وه  ث  ده احله  اع  فه ت  ار   يه ه  وه  ة  اره هه الط  "

 .رح  ىلالش إىل فَتجع  ؟ ال جانة وبني ب  ه قفرال

 تقرأه  ث  ،   هي فه الت   عل كذه ه  ث     ته سىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ته فه  أواًل  الكتاب   منه  كاآطالقه  تعله فاألصىلىلىلىلىلىلىلىلىلل أن  

 املس  ة أن تد   ع دك إشكاال صادفترح بعدما ىلىلىلىلىلىلىلوبقراءتك يف الش ، رحىلىلىلىلىلىلىلالش يف املس  ةه 

 .هذا عل فاحر  صدرك يف تستقر

:  وتقو  املطولةإىل الكتب  الرجوعمن  املقام هذا مثل يف تسىلىلىلىلىلىلىلىلىلتكثر وال كه  أريد  ل فسىلىلىلىلىلىلىلىلىل 

 .واألوجه املذهب يف والروايات األقوا ك املس  ة يف يشء كل قراءة

 املتنه   عد  ف زيادة   وقت  وإن كان ع دك من ال حسىلىلىلن   فهذا نه املت   تضىلىلىللطه  أن   انىلىلىلتطعته إن  

 .امل انلة الشوح فمن امتسع الوقت يف ذلك بعد ته وجد نفإ ،هواحفظ ثالثةو ثاآ ة مرةً 

 ض  و  الر  » علقلىلىلل  من الكتىلىلاب يىلىلدرس مل الىلىلذيوال يمكن أن آ  ىلىلل الطىلىلالىلىلب امللتىلىلد  
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د  الز  » إشىلىلىلىلىلىلىلىلىلكىلىلىلاالت   عل زائىلىلىلدة   إشىلىلىلىلىلىلىلىلىلكىلىلىلاالت   ف ىلىلىله «ضه و  الر  » ألن، لدت ضىلىلىلىلىلىلىلىلىلي   «ع  ب  املر    ،«ا

 إال   هحد   تط ع  سىلىلىلىل  يه  الف جديدا إشىلىلىلىلكاال يفتح  ه قد لك  «اد  الز  » يف إشىلىلىلىلكاال حيل  قد  ض  و  فالر  

اد  » سائله مه  حه ره ىلشه  «ض  و  الر  » صاحبه  ألن   ،احلوايش   إىل بالرجوع    إن   ث    عد ها، وزاده  «الز 

 .لدملتد  ل  ه  س  يه  ال قد هحه رشه  

 له عه  ع  ت  املم   ح  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالش  » عث مني ابن الش   رشح الواض ة السهدة روحىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالش منف ولذا

 ق  ته املسىلىلىلىل   اد  زه 
 هاته وأدل   املسىلىلىلىل  ة   يف اطالفه  اأح اآً  ف ذكر   ،طويل أنه إال نىلىلىلىلهولته مع هلك    «ع    

 أللفاظ   الش   ح  رشه   قراءة   علي مكن  أن  ي قتصىلىلىلىلىلىلىلىلىلره  املرحدة هذه لث  م   ففي ذلك، وم اقشةه 

 يف كان إن ذلك بعد لا، له ث  ومه  املسىلىلىلىلىل  ةه  ره صىلىلىلىلىلو   الكتاب أ فاظ رشح إذا فالشىلىلىلىلىل   ،«اد  الز  »

 .املسائل   وتصوير   العلارة   فك   عل اقتصه  وإالقرأ الطالب  ما فوق ذلك  متسع الوقت
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 :هاحل يف إليها يرجع اليت الكتبو الفقهية يف الدراسة اإلشكاالت* 

 خال    ن  وم   العد ، لطىلىلالىلىلب جىلىلدا مه  هلك ىلىل   وهىلىلذا املل ىلىلث قىلىلد يطو  الكالم ف ىلىله قد ال

 أنواع يف  صىلىلىلىلىلىلىلىلىلورةً  الطالب من ترد التي كاالت  اإلشىلىلىلىلىلىلىلىلىل   أن   وجدتي  الفقه، يف التدريس

 :ئدة  األن   نه م   ة  دده    

 :لغوية إشكاالت: األو  ال وع

د  إشىلىلىلىلىلىلىلىلكاالت    نىلىلىلىلىلىلىلىلل ل عل مع ا   تفسىلىلىلىلىلىلىلىل الدغوية، ال اح ة من الكتاب بعلارات تتعدقتر 

دهت  : "أ فاظ قد تشىلىلىلىلىلىلىلىلىلكل آ و املثا  دهت"أم " بهطه ت" أم" طد قت"و ،"بط   قعته "و ،"طدهقه

 ال ىلىلاح ىلىلىلة من الصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ح ضىلىلىلىلىلىلىلىلىللطهىلىلا ومىلىلا العلىلىلارة هىلىلذه تقرأ  فك ف ،"يعت ق عتهق" أم" يعت ق

  علارات   املرء   يقرأه  أن   امله  منف ؟الدغوية
 
 ال اح ة من مسىلىلىلىلىلىلتق مةً  صىلىلىلىلىلىل   ةً  قراءةً  الفقهاء

 :كتب ثالثة الفقهاء أللفاظ الدغوي الضلط هذا يف تساعدك التي الكتب، والدغوية

  ع  الله  لدشىلىلىلىلىلىلىلىلىل   «ع     املق   اظ  فه أ    له عه  ع  د  املط  »: األو  كتابلا
ي ع  والله  ، ؒل 

 عامل   هذا ل 

  ن  م  
 
 الكتاب يف يقو تده  ولذا ، ؒمالك ابن   العالمة تالم ذ من وهو الدغة   عدامء

 ابن   كتاب   «ع     املق  »و" مالك ابن شىلىلىلىلىلىلىلىلىل خ ا أنشىلىلىلىلىلىلىلىلىلدن" وأ" مالك ابن شىلىلىلىلىلىلىلىلىل خ ا قا " :كثيا 

اده » ألن «اد  ز  ال» أصىلىلىلىلىلىلىلىلل وهو  ؒمةه ادق     ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلمتصىلىلىلىلىلىلىلىله  «الز 
 عل رتب  م   «ع  د  املط  »و ه،   م 

 ك ت وإن الطالق، كتابإىل  فتذهب" يطد ق قطده " تعرفه أن   تريد ك ته  فإن   األبواب،

  «ع     املق  » أبواب علوترت لىلىله  العتق، لكتىلىلاب فتىلىلذهىلىلب" يعتق عتهق" كدمىلىلة تعرف أن تريىلىلد

 يكون قد لفظ   إىل ت تفقد  ،من وجه  خر إشىلىلىلىلىلىلىلىلىلكاالت عد ها بتيَت وقد وجه من م زة

 .مثال الطهارة كتاب يف نابقا ذكره هألن  اللعلي  يذكره الو الطالق كتاب يف ورد
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 ره اط   اظ  فه أ    عل يي ق  ال    ر  الدي » كتاب   :الثان الكتاب
أيضىلىلىلىلىلىلىلىلىلا، وقد نىلىلىلىلىلىلىلىلىللق  ح للوهو  «ي  ق 

كر  
 ره اط   ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر  صىلىلىلىلىلىلىله ته م   » هو احل ابدة من منيتقدامل ع د العمدة املتن أن  ذ 

 علد ابنفجاء  ،«ي  ق 

بد بابن املعروف الادي
 
 ىلىلىلىلره صه ته م   » شحف رهاىلىلىلبكس وبعضه  امل   بفتح بعضه قا  و امل

 ره اط  
 قد ل والكتاب" كذا العرب قو  من مشىلىلىلىلىلىلىلىلىلتق هذا: "مثال ف قو  لغويا، رشحا «ي  ق 

 .املكتلات يف الوجود

 »: الثالث الكتاب
 
يب   يف   ي     امل    اح  له صىلىلىلىل  امل ر  ح  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله الشىلىلىلىلخ  غه ل ي   ر   الكتاب وهذا ،ي  وم   ي لدفه  «ال كه

 الشىلىلىلىلىلىلىلىلافع ة، مذهب يف الكلي   الرافعي   رشح أ فاظ عل وهو شىلىلىلىلىلىلىلىلافعي   الف وميي  هصىلىلىلىلىلىلىلىلاحل  

لهاح  » وم زة صىلىلىل 
 
    جه املع   حروف عل ب  مرت   «ي  ق  ال    ر  الدي »و «ع  د  املط  » بخالف   هأن   «امل    ي   امل

 يلىلىلىلدأهو و الطىلىلىلاء، حرف إىل رجعىلىلىلت" الطالق" كدمىلىلىلة أردت فىلىلىلإذا ،الفقىلىلىله   أبواب   عل ال

 .األخي   ف  احلر   عل ن ه ل  ت   التي الدغوية املعاج كغيه من  ول سمن الكدمة  حرف ب و 

 .الفقهاء كتب يف الدغوية األلفاظ ضلط لتعرف جدا مهمة كتب ثالثة فهذه

 

 :األدلة إشكاالت: الثان ال وع

 هذا يف كثيا  تدترد وقد ،املسىلىلىلىلىلىلىلىلائل   أدلة   هي هاع    السىلىلىلىلىلىلىلىلؤا    كثر  يه  الذي الثاآ ة   ةسىلىلىلىلىلىلىلىلامل

 مضاعفة يع ي لدمسائل االنتدال  أن واإلشكا  ال؟ أم لدمسائل أنتد  هلالشىلىلىلىلىلىلىلىلىلرح 

 ومدون موجود االنتدال لكن قد يقو  القائل  ف ه، شك وال مه فهو  وإال ،الشىلىلىلىلىلىلىلىلىلرح

 تصىلىلىلىلىلىلوير   قضىلىلىلىلىلىل ة هو س  املدر   منه  أوضىلىلىلىلىلىلح بشىلىلىلىلىلىلكل الطالب إل ه حيتاج الذيو ،الكتب يف
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 آسىلىلىلىلىلىلىلىلىلتد  لن أن ا الظن أغدب، والعد  طالب ع د واضىلىلىلىلىلىلىلىلىل ة صىلىلىلىلىلىلىلىلىلورتا تكونه ف املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلائل  

 .إن شاء اهلل دل ده  وجه ف لني إشكا  أو غرابة ف ه يكون ما إال لدمسائل

ع  إل ها من أراد  التي الكتبأما 
  :ف قو املسائل من  ةمس  دل ل عرفي أنيهرج 

 :م ها عديدة كتب ه اك

 ق  ته املس   اد  زه » بىل تعدقكتب ت  -
 .«ع    

اد  » أدلة يف فتف دك باالنتدال  «ع     املق  » وهو «اد  الز  » أصل خدمت كتب -  .«الز 

 .االنتدال  يف عموما املذهب خدمت كتب-

 ق  ته املس   اد  زه »املتعدقة بىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  لدكتب بال سلة أما
 فه ر  ع  مه  يف   ل     ل  سه د  الس  » اهأه فمن «ع    

  «ل     ل  الد   ة 

أخرى يف  طلعة ويف جمددات ثالثة يف مطلوع كتاب   وهو  ؒاللد هي صالح لدش  

 انتد ه  لكن   املسائل كل يستوعب ومل، «اد  الز  » مسائل أدلة رك  ، وهو يف ذ  جمددات أربعة

 .هذا يف ط لة خدمة مهادخ فإآه الس ة منما انتد  عد ها  خاصة م ها، كلية جلمدة

ة  » انىلىلىلىلىلىلىلىلىلمىله اكتىلابىل عفجمه  ،«ض  و  الر  » أدلىلة ده ر  جه  ن  مه  ه ىلاكه و ض   أد لىل  و  بع   الر  ه   املر  تىلىل    اله
د  تهع   وه

اد   عل تهق   ع   زه  ن  ك  م  ي  هذا الكتاب و الكتاب، حاشىلىل ة يف ووضىلىلعها ،السىلىلدامن داع  سىلىله مل «املسىلىل 

اد  »ائل ذكر أدلة مسىلىلىلىلىلىلىلىلىل هأن   م زته ن  ك  له  ؛وض  بالر   هع    غ نته سىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ي   أن    يذكر وملف سىلىلىلىلىلىلىلىلىلب  «الز 

 .«ض  و  الر  » صاحب ذكرها التي الزائدة املسائل

 االنىلىلىلىلىلىلىلىلىلتدال  يف الكتب أه  ومن ،«ع     املق  » وهو «اد  الز  » له صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  أه  ت  مه ده خه  كتب   ه اكو

 مل ابالكت وهذا ، ؒالت وخي نج     م  ىلال البن «ع     املق   ح  رشه  يف   عت  املم  » كتاب لدمق ع
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  «املق   ع  »املسىلىلىلائل التي أطدق ف ها صىلىلىلاحب  حتن لا،    انىلىلىلتده  إال مسىلىلىل  ة «ع     ق  امل» يف يَتك

 االنىلىلىلىلىلىلىلىلىلتىلىلدال  يف جىلدا آف س كتىلىلاب وهو لدروايتني، نج     م  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلال ابن   ف سىلىلىلىلىلىلىلىلىلتىلىلد ي  الروايتني

 أذكره مامف مج دة، انىلىلىلىلىلتدالالت ف هو غيه، يف تدها ال قد انىلىلىلىلىلتدالالت   وف ه لدمسىلىلىلىلىلائل،

 :األخرى الكتب يف مشهور غيه  مج ال حس ا انتدالال اانتد  ل مس  تان اذه يف

ه ال    ا   له ق  انىلىلت   مسىلىل  ة  من ذلك   يذكرون احل ابدة من كثيا  فإن احلاجة، قضىلىلاء باب يف ن  ي  ي 

 آور من ف هام  ا:"  قولونه ف إشىلىلىلىلىلكا ، ف ه يكون ربام بدل ل لا ويسىلىلىلىلىلتدلون املسىلىلىلىلىل  ة هذه

 مدوق   ال وره  هىلىلىلىلذاألن   ؟اهلل آور من ف هام مع ن اممشىلىلىلىلىلىلىلىلىلكىلىلىلىلل، ف  الدل هىلىلىلىلذا وكون "اهلل

يف   عت  املم  » صىلىلاحبأن  تد الكراهة؟ وجه فام ،ه  خالق   إىل املخدوق   إضىلىلافة   ه ا واإلضىلىلافة  

 وهي عدة، عل مل ي ال يين انتقلا  من امل ع: "فقا  قوي، بدل ل انتد  «ع     املق   ح  رشه  

 يف اأم   ،ءالصىلىلىل را  يف املسىلىلىل  ة وصىلىلىلورة (5)"عورةال آكشىلىلىلىلافال أدعن ال ور انىلىلىلىلتقلا  أن

ه ال   انىلىلىلىلىلتقلا   يف وال القلدة  انىلىلىلىلىلتقلا   يف ال كراهةفال  الل  ان  مل إذا الصىلىلىلىلىل راء يف ن  ك  له  ،ن  ي  ي 

 فدذلك الشىلىلىلىلىلىلىلىلىلمس عن   رفه يه  أن  ف نىلىلىلىلىلىلىلىلىلَت لعورته  الشىلىلىلىلىلىلىلىلىلمس وبني ب  ه حائل ه اك يكن

 .ال يين انتقلا  كرهوا 

 الصىلىلىل ابة إنبقوله: " ثه احلده  ع  فه ر  يه  ال له مه ع  ته املسىلىلىل   ا اءه  أن   عل  ؒانىلىلىلتدالله وم ها

 يتوضؤون قد ال ا اء وكان أنفاره  يف ذهلوا  إذا عموما وال اس واملسدمني╚ 

 يصىلىلىلىلىلىلىلىلىلح املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلتعمل ا اء كان ولوعل األرض،  يتقاطر ا اء هذا يَتكونكاآوا و ،با اء

                                     
 وهو. انىلىلىلىلىلىلىلىلتتاًرا ذلك يف فألن القمر؛ وال الشىلىلىلىلىلىلىلىلمس يسىلىلىلىلىلىلىلىلتقلل ال كوآه وأما: "امل جن ؒآص علارة ابن  (5)

 [.1/124 املق ع رشح يف املمتع"ا.ـه.].لام تكرياًم  انتقلالام عدم يف وألن، الشع آظر يف مطدوب
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 قدة مع وضىلىلىلوئه  من املتقاطر ا اء يمعوا  أن  عد ه لوجب وثالثة ثاآ ة مرة به التوضىلىلىلؤ

 ،(6)"هت  ي  ور  ه  طه  لت  هه وذه  ده سه فه  املستعمل ا اء أن عل فد  الص ابة عن ي قل مل وهذا امل اه

 .غيها لط فة انتدالالت وله

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا» كتاب   أيضىلىلىلا وه اكه   أخي ابن   وهو  ؒاملقديس عمر أب البن «ي   ل  الكه  ح  ر  لشىلىلىل 

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا»وقد أخذ صىلىلىلاحب  ه،عمي  قدامةه  ن  فاب  ؒدامةه ق   ابن   الدين   ق  موف   ح  لشىلىلىل  ل ي    ر    «الكه

 اطالف   ر  ك  وذ   األقوا    وم اقشة   االنتدال    يف اهه عد    مزيده  ال مادة   وهيه - «ي     املغ  » مادةه 

يه » ألن ،«عه    املق  » با رحه ىلفش -ذلك إىل وما
 ره اط  م  تهصه  » عل رشح األصل يف «املغ   

 ،«ي  ق 

ي  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم  تهصىلىلىلىلىلىلىلىلىله » عل ال «ع     املق  » عل ت ده م  ع   صىلىلىلىلىلىلىلىلىلارت   قدامةه  ابن   بعده  واحل ابدة  
ق  ره

 ،«ر  اط 

ه » رح  ىلىلىلشيه  كتاب   ن  م    فانتفادت   ي   م  تهصه
ق  ره

 ن  م    انتفادت   من امل ا  يف أبعد نتكون «اط 

ره ؒ ف خذ ،«عه    املق  » ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلرح  شىلىليه  كتاب مه يه » ابن  أب ع 
 هذافد   ،«عه املق    » به ورشح «املغ   

يه » أ فىلىلاظ   ل  جىلىل   يف اقىلىلً طىلاب  ته  د  تىلىله  
ح  » مع «املغ    ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر  ل ي    الشىلىلىلىلىلىلىلىلىل   يف املوجود الكالم فىل كثر ،«الكه

ىلا» ح  لش  ل ي    ر   .«املغ   ي» يف  ؒاملوفق قدامة ابن كالم من «الكه

ه  «املغ   ي» إىل الرجوع عل الطالبه     د  آه  ومل  ق  ته املسىلىلىلىل   اد  زه » يف هانىلىلىلىل  ر  د  يه قد  املسىلىلىلىل  ةه  ن  أل 
  «ع    

ي  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم  تهصىلىلىلىلىلىلىلىلىله » يف تكونو العلىلىلادات يف
ق  ره

 ترت ىلىلب ألن ،املعىلىلامالت أو اجل ىلىلايىلىلات يف «ر  اط 

                                     
 امل اه ب  وتضىلىلىلىلىلىلىل ق يسىلىلىلىلىلىلىلافرون كاآوا  عد ه  اهلل رضىلىلىلىلىلىلىلوان الصىلىلىلىلىلىلىل ابة وألن: "امل جن ؒآص علارة ابن  (6)

 هإراقتىلىل من المت عوا  ثىلىلاآ ىلىلا انىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلتعاملىلىله جىلىلاز وول. وإراقىلىلة إتالف انىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلتعام  ا ىلىلاء من معه  مىلىلا يسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلتعمدون فكىلىلاآوا 

 املق ع رشح يف املمتع"ا.ـه.].لدوضىلىلوء وادخاره املسىلىلتعمل ا اء حفظ م ه  أحد عن ي قل ومل. ثاآً ا وانىلىلتعمدوه

1/101.] 
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ي  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم  تهصه »
ق  ره

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا»من الطالب فانتفادة ،«ع     املق  » ترت ب عن ف  تد  م   «ر  اط  ح  لش  ل ي    ر    «الكه

  ي   ث  كه ب   أنىلىلىلىلىلىلىلىلىلهل  
 يذكر  و لا، ويسىلىلىلىلىلىلىلىلىلتد ي  إال «ع     املق  » يف مسىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ة يَتك الو ، وه«ي   املغ  » نم 

 .ع ها واجلوابه  هاته ل  د  أو ىره خ  األ   األقوا ه 

 ع  الت  »وه ىلىلاك كتىلىلب أخرى ذكرت األدلىلىلة م هىلىلا 
 رشح»م هىلىلا و ، يعلؒ ألب «ة  قىلىله    د 

 لء  مه ا جىلىلىلدً  آف س   كتىلىلىلاب  ، وهىلىلىلذا األخي  ؒت م ىلىلىلة ابن اإلنىلىلىلىلىلىلىلىلىلالم لشىلىلىلىلىلىلىلىلىل   «العمىلىلىلدة

 يف مع ا نىلىلىلت تو ا،عً ل  نىلىلىله  اس  جه األن   ل  سىلىلىل  غه  مسىلىلىل  ة   مثالف املذهب، ملسىلىلىلائل تباالنىلىلىلتدالال

   الذي الم  الغ      و  وبه  ض  األر   ة  انىلىلىلىلىلىلىلىله جه آه  غي   يف- املذهبه  أن   "ة  انىلىلىلىلىلىلىله جه ال    ة  اله إزه  اب  به "
 ل   ك  يه  مله

  ات  مر   عه نىلىلىلىلىلىلىلىلل   ف ها يشىلىلىلىلىلىلىلىلَتطونه  - زير  واط   الكدب   جانىلىلىلىلىلىلىلىلة  وآه  امه الطعه 
 
 ،راب  ت   ي  غه  ن  م   با اء

 يف جاء  اوجدآا ف ها قوله : " رةىلىلىلىلىلاملختص روحىلىلىلىلىلالش يف املس  ة هذه دل ل ا عن ب ث وإذا

آها»: اطب ر 
 بل ضىلىلع ف به فإذا احلديث لتخريج، فإذا رجع ا "«نىلىللعا األنجاس بغسىلىلل أ م 

ه الت ق ق أن دل ده ؟ فام دا،سىلىلىلىلىلىل ه م   مصىلىلىلىلىلىلدرا وال تريا له تد فال أصىلىلىلىلىلىلل له يوجد يكاد ال

 ال دل ال تذكر قد املختصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلرة الشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلروح   بعض   ولذلك ،احلديث اذه عل عمدت  ل س

 ده م  الع   ح  رشه  »إىل  رجعته  فإذا املس  ة، ة املذهب يف ب اءعمد هو يكون
 اإلنالم لش   «ة 

ه به و صىلىلىلىلف تني قرابة يف املسىلىلىلىل  ة لذه انىلىلىلىلتد  هوجدت  ب   ك ف ني 
ور  » حديث عل هذا يه     طهه 

 
 
ك  أهحه  إ آهاء ا    د  لهغه  إ ذه ، ف  ه   وه د ب  دهه   أهن   ال كه

ل عه  يهغ سىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ات   نىلىلىلىلىلىلىلىلىله ر  ن   مه ه  هاب   أ واله فجعل هذه  «ب الَتي

 ريق آجانىلىلىلىلىلة يف انىلىلىلىلىللعً  األنجاس   له سىلىلىلىلىل  غه  أن   ه ع ده  الق اس   ه  ج  ووه  عد ه، مق سىلىلىلىلىلةاملسىلىلىلىلىل  ة 

ن ظ مأغد الكدب ريق آجانىلىلىلةكون  ذلك غي عل أو الثوب أو اإلآاءإذا أصىلىلىلاب  الكدب

 ريق   اأمىلىلىل   خالف، الب بىلىلىلاإلمجىلىلىلاع آجس اآلدمي بو ، وذلىلىلىلك ألن دمياآل بو  آجىلىلىلانىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلة
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ه ف تعلدي، الغسىلىلىللأن و ب جس ل سه أنه  دامءالع   ض  ع  به فقرر  الكدب    نأ اإلنىلىلىلالم شىلىلىل   لني 

 الكدب آجانىلىلىلىلىلىلىلىلىلة بغسىلىلىلىلىلىلىلىلىلل أ مر فإذا ،أولوي   الق اس أن علمل ي   املذهب يف ه ا الق اس

 .(7)ىلوأ باب من فغيهنلعا 

                                     
ي  ز    " «العمدة»ع د قو  املوفق ابن قدامة يف  ت م ة ؒآص علارة ابن  (7) ائ ر   يف   وه ات   نىلىلىلىلىلىلىله انىلىلىلىلىلىله ث   ال  جه  ثهاله

ه   يف  ": "م  هق  هة   ذ  هسىلىلىل  ه ه  هه ايهات   ة  امل  وه ن   ر  اه  ده ن ه   إ ح  د   يه ب   اله  أه ده عه ره  أهن   ي  ز     بهل   ال  اثه ة   ت كه انىلىلىله   ال  جه
 
اء ه ت ن ب ا   ؛ حه و ه هن   تهز   أل 

ة   قها ه  ☺ ال  ل ي  » اضه ته ه س  ل  : ل د م  س  اغ  مه  عه  ك   وه ل   الد  صه قها ه  ،«وه ه  وه لهةه  ب  أل  ده ع   هة   يف   ثه
و  آ  هج     إ ن  : س  امل 

وا مله ا ته د  هه ه ي   غه

ا د وهه سىلىلىلىلىل  ، فهاغ 
 
اء ه قهالهت  » ب ا   ء   وه امه ر   أهب   ب   ت   أهنىلىلىلىلىل  اءهت  : بهك  ة   جه أه ره الهت   ☺ ال  ل ي   إ ىله  ام  اآها: " فهقه ده ها ي صىلىلىلىلىل  ب   إ ح  به و  ن   ثه

 م 

م   ة   ده ه  ضه ؟ تهص  هع   كه  فه  احل  ا ه  ب ه  ض   ث     ته تيه  : فهقه ر  ق    ه  ته
 
اء ه ه   ث     ب ا   ل   ث     ته  ضه   ق   «ف  ه   ت صه ت فه ده  ه   م   .عه

ل كه  ذه كه ي    يف   وه ه   غه ذ  اد يث   هه هحه ره  األ  ل   أهمه سىلىلىل  ة   ب غه انىلىلىله و   ال  جه له انه  وه د   كه ده عه ًلا ال  اج  ه   وه ره كه ذه اب   يف   له وه ائ ل   جه ن   السىلىلىل  ي  ا عه  لت ط ه 

ن ه   ه
ق ت   أل  ة  حه  وه ي   يه وز   اله وه  اجه

له هان   ته  خ  ن   ال  ق ت   عه ، وه ة  هاجه هن   احل  أل  وده  وه صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  هق  ة   امل  اله ة   إ زه انىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله ا ال  جه إ ذه ت   فه اله    زه
 يه ب   مله

ة   اده يه ل   الز  سىلىلىلىلىلىلىل  غه ن   الط  ب   كه ن   عه ، بهده م  ر  ة   امل     ايه وه الر   هة   وه
له  أهن   ب  يه  : الث اآ  سىلىلىلىلىلىلىله غ  ثه  ت  ات   ثهاله ر  ه   امه كه  مه تهاره ؛ اخ  هن   الشىلىلىلىلىلىلىلىل       أل 

ره  ☺ ال  ل ي    ه  أهمه
ائ  قه ن   ال 

م   م  له  أهن   الد   ل   آهو  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  غ  ه   يه ده ًثا يه د اًل  ثهاله عه هي    م  ، ب تهوه ة  انىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله وب   ال  جه ج  ث   فهو  عه  الث اله ا مه هه
ق  هقي  ته

، ىله ن أهو  تهفه اك    يف   وه
 
اء ت   جه ن 

ة   اال  ثه ار   ب ثهاله جه ء   أهح  ا زه
ت  ج 

ث   فهاال  ت   ب ثهاله اله سه ىله  غه  .أهو 

يه  و  ر  ن  » وه ةه  عه ائ شىلىلىله انه " ☺ ال  ل ي   أهن   عه ل   كه سىلىلىل  غ  ه   يه ته ده عه ق  ًثا مه ره  اب ن   قها ه . «ثهاله مه د  هاه  : " ع  آهاه   فهعه د  جه اءً  فهوه وه وًرا ده طهه  "  وه

اه   وه ه   اب ن   ره اجه  .مه

ة   ايه وه الر  ن ه  : الث ال ثهة   وه ل  ع   يه ب   أه ات   مجه  ع   يف   الت سىلىل  انىلىله يه  ال  جه
ه   هار   وه

ت  ثهر   اخ  اب  ها؛ أهك  هن   أهصىلىل  ه ره  ☺ ال  ل ي   أل  ل كه  أهمه  يف   ب ذه

ة   انىلىلىله د ب   آهجه كه به  ال  جه هاق   فهوه ائ ر   إ حل  ات   نىلىلىله انىلىلىله ها ال  جه
ها ب  هن 

ه ع  ه  يف   أل  امه ق   اهه ق  ه ل كه  حي  د    ه تهصي  اله  احل  ك  ه  أهن   ذه ر  و   ال  ص   ب مه

ل   د   به وا  قه ق  فه له  ات  ن ه   عه ق   أه د  ه ب   ب ه   يه ن   الث و  لهده ال  ا وه ه ه  ي   غه ل كه  وه ذه كه ق  ها وه يق   أه   ه قه  ب الر  ره عه لهو  ه  ال  ال  ، وه يره   ز 
اط   ا وه ي ضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلً أه  وه

آ ه   إ  ا فه به وه  إ ذه ل  ع   جه د ب   يف   الت سىلىلىلىلىلىلىلىل  كه عه  ال  ن ه   مه تهدهف   أه ت ه   يف   م   انىلىلىلىلىلىلىلىله ص   آهجه خ  ره م  اع   يف   وه ت فه آ  ات   فهف ي ب ه   اال  انىلىلىلىلىلىلىلىله ع   ال  جه مه  امل  ج 

ا، هه ده   اءه  عه جه د  ظ   وه ها الت غ 
ع  د   ب  وه ال  ل ه   وه و  وا »: ب قه ه  نه  ته هز 

لهو     م  إ ن   ال  ةه  فه ام  اب   عه ذه ب    عه قه   ه   ال 
عه  «م  ها مه هن 

و   ته  اله  أه ال ًلا ز   غه

ل ع   إ ال    =.ب الس 
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ا=  أهي ضىلىلً ل  عه  فهإ ن   وه ة   يف   الت سىلىل  انىلىله د ب   آهجه كه ا ال  ونه  أهن   إ م  ليًدا يهك  عه ن ه   أهو   ته ظ   ة   أه ة   مه اله زه ال ًلا، ل إل   د قه  غه د   ب ه   احل  ك     فهع  ده عه ال   يف   كه

نىلىلىلىلىل   ؛اال  ر  امه ج 
ئهال   ت 

ه  ه  ل  تهوه و    ي  صىلىلىلىلىل  ة   ح  اله زه ها اإل  
وهن  عه  ب د    مه

 
اء قه ، به ة  انىلىلىلىلىله ل كه  ال  جه ذه كه ا وه د هه ع  ةه  جه ايه غه ل   يف   ال  سىلىلىلىلىل  ه  ت   غ  ي    امل  ل غه  وه

ل كه  نه  ذه
، م  لهاب  هن  امه  األ  ه  مه ضه  وه ن   ف ر 

ل كه  م  ات  فهال  جه  ذه ا انه ديهه ء   ك  ا وه  .نه

د   ي  ؤه ي  ل كه  وه ن ا ذه ق  ها  ه ا أه ه  أه   ه ي  ر   غه هجه   بهاب   يف   ب ه   احل 
 
اء ت   جه نىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ط  ها اال  ه َته ده  اشىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ده عه ا ال  إ ذه ق  ها فه يله  أه   ه يل   امل  ز  د   يف   ب امل  ز  ده عه  ال 

ل كه  ذه ا ه  فهكه ا    امل  زه ا. ب امل  زه أهم  اد يث   وه هحه ة   األ  دهقه د ه   امل  ط  دهعه ل   فه ده  ه   ن   ا صىلىلىلىلىلىله د  ه  عه نىلىلىلىلىلىله كه  وه ره  تهره د   ذ ك  ده عه اءً  ال  ت فه ده  ه   ب الت   ل  ه   اك   عه

وغ   ل  و  ة   أهو   ب ال  هه ى ب ج  ره ها أ خ  هن 
ا فهإ  ايه ، قهضه ه   أهو   أهع  هان  د م  ها ل ع  هن 

ا    اله  ب  ه قه  ت د كه  يف   ت زه وه ل  ع   إ ال   ائ ع  ال  ل   أهو   ب الت س  عه ل كه  له انه  ذه  كه

له  لىل  ض   قه د   فهر  ده عىله سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   يف   ال  ، ل  غه وغ  ل  و  اله  ال  ن   وه
ك  ا ه  أهن   ي م  قىله اد يىلث  : ي  هحىله ة   األ  دهقىله ط  ه   م  ده عىل  هنىل ه   به

م   أل  د زه ه   يه  ىل 
ي   م 

، الت غ     
تهني  ر   مه

ء   ا زه
ت  ج 

اال  ة   وه ثه ار   ب ثهاله جه ها أهح  هن 
ه ة   أل  فه ف  ه يه  م 

ه  ةه ال  جه  مته  هع   اله  وه ف   انىلىلىلىله اله   ب خ 
 
اء ه آ ه   ا   إ  ةه   هع  يهم   فه انىلىلىلىله ل كه  ال  جه ذه كه ل   اله  وه  حيه صىلىلىلىل 

اء   آ قه ون   اإل   ل ع   ب د  ال ب   يف   الس  غه  .ال 

عه  ه   ة   وه ايه وه ة   ر  اب عه ل ع   يه ب  : ره ا ف  امه  السىلىلىلىلىلىلىلىل  ده ل  دهني    عه آ ه   السىلىلىلىلىلىلىلىل  إ  امه  ي  ز     فه ث   ف  ه  ا ثهاله ه
 

  ، مه د  قه ق   ته ر  فه ال  امه  وه ر   به   هه  ر  ة  آهجه  تهكه  انىلىلىلىلىلىلىلىله

ل  دهني    ة   السىلىل  ق  شىلىله مه ل ع   وه امه  السىلىل  ل كه  ف  ه  ذه كه ن وه تهفه امه  اك  ، ف  ه  د  هام  عه  ه   ب اجل  ل  ع   يه ب   وه ل  دهني    يف   الت سىلىل  ف  امه  السىلىل  ا وه ده ن   عه لهده ا ال   فه هم 

ر  
ائ  ن   نىلىلىلىله لهده ده  فهاله  ال  ده هن   عه نه ال   أل  قي  لهده ل  ع   يهشىلىلىلىل  ة  ل كه  ف  ه   الت سىلىلىلىل  قهات ه   ث ره اله ةه  م  انىلىلىلىله ةً  ال  جه   ه   تهاره

ةً  م  تهاره ن   وه
ه   م  ي   ف   غه اله ه   ب خ  ي    غه

ف   اله ب خ  ل  دهني    وه امه  فهإ ن   السىلىلىل  تهه  انىلىلىله د ظهة   آهجه غه امه  م  مه  كه د  قه ل كه  ته ل ذه ت   وه سىلىلىله يه  آهج 
ث    كه

 
اء ه ايه  يف   ا   وه ل   .ة  ر  هه ط   وه ه َته اب   ي شىلىلىل  ه  أهو   الَتي

ا وم   مه ق  ه   يه امه قه له  مه و     عه قه ؟ ال  ل  ع  له  ب الت س  ، عه  
ني  هه ج  ا وه ه ه  د  ط  : أهحه ه َته ه   ي ش  يي  قهاله

ق  ره
ه   اط   ي   غه ة   وه انه د ب   كه هجه كه  .ال 

ت  » وه ره ن   ب   ت   قه  س   أ مي  وه و ه  نىلىله ه  ت  : قهالهت      صىلىله نىلىل   ا ره
 
ن   ☺ ن  ب   عه  ل ه   الث و 

م   ي صىلىل  ه  ض   ده ك  ه  : " قها ه  احل  د ع   ح   ب ضىلىل 

د  ه   سىلىلىلىل  اغ    وه
 
ء ر   ب امه د  نىلىلىلىل  اه   «وه وه ة   ره سىلىلىلىله هم  م   إ ال   اط  ،الَت   ي 

ره  ذ  ر   فه همه د  عه  ب السىلىلىلىل    مه
 
اء ه ن   ا   آه   ه  آ ج  ز   وه ي  اب   غه ه نه  الَتي

ات   م  ده هام   اجل 

له  ، عه الث ان   الصىلىل    ح  ط   اله  وه ه َته وه  ي شىلىل  ه  ر  أهشىلىل   وه ا هه ه
 

ى   وه ب و ره ةه  أه ره ي  ره ةه  أهن  » ه  له و  ار   ب   ته  خه و ه  يها: قهالهت   يهسىلىله نىلىل    ره
 
 له  سه  ان 

ب   إ ال   ل   د   ثهو  اح  نها وه أه ، أهح  ض   وه ا: " قها ه  ف  ه  إ ذه ت   فه ر  ل   طهه  سىلىلىلىل  عه  فهاغ 
ضىلىلىلىل  و  م   مه ل   ث     الد  ، صىلىلىلىله و ه  يها: قهالهت   ف  ه  نىلىلىلىل    ره

 
 ان 

   ن  إ  
ج   مله ؟  ه ر  ه  ثهر  ف  ك  : " قها ه  أه اء   يهك  ه اله  ا   ك   وه ي ه   يهض  ثهر  اه   ،" «أه وه هد   ره ب و أهمح  أه ده  وه او  ة   .ده ام  عه اد يث   وه هحه ره  األ  ا أهمه   ف  هه

 
اء ه  ب ا  

ط     امه  اله  فهقه
اء   نىلىلىلىل  ت   جه نىلىلىلىل  آ ه   اال  إ  اًل  عه  ه   له آ ق   فه اًل  قهو  ع 

ف  آ ق له  وه ل ك     ه  عه  وه ه   ده د  اب   يه ه ه   ب الَتي ده ع  وه  به ه  ، وه كه  فهكه  فه  نىلىلىلىل   ة  ل   ت ر   آهق 

ليك   اب   الت ده ه وه  ب الَتي ه  ؟ وه ب  اج  ن   وه
ك  ا له ذه تهيضىلىلىلىل   هه ق  وطه  يه ق  ة   يف   السىلىلىلىلي انىلىلىلىله ، آهجه ل  ل  هن   السىلىلىلىل  أل  امه ه  وه ع 

ت  اب   انىلىلىلىل  ه ة   ف  ه   الَتي ق  شىلىلىلىله  مه

ة   ظ  مه   امه  اله  عه
ن   نىلىلىلىلىلىل  آه   ط   وه َته  ه   آهشىلىلىلىلىلىل  ته اره ف   طههه اله د   ب خ  ده عه ةه  فهإ ن   ال  انىلىلىلىلىلىله ال ًلا ال  جه و    اله  غه ، إ ال   تهز  وغ   ب ه  ل  و  د ب   وه كه ا    ال  قه : ي 

ة   ف  ه   وجه ز  و    اله  ل  ال ًلا تهز   [.90:  الطهارة كتاب - العمدة رشح"ا.ـه.].ب ه   إ ال   غه
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 يءىلىلىلالش والدرر وال فائس الفوائد من ف هآسان  أن هذا الشح مع ما ي عد ه  اإلومما يهل ك

 احل لل املذهب يف وع دآا ،اإلآسىلىلىلىلانه  ن  ز  حي   هافقد   الكتب وبعض ،أنه مل يكتمل العج ب

وكام ال  فن فإن املذهب احل لل إذا ما قورن يف بعض األعصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلار  ،ت  ده ق  ف   كثية كتب

 ذلك يف ت  تله ك   وقدن أقل من غيه، اهة عدد امل تسىلىلىلىلىلىلىلىلىللني إل ه كه من املذاهب من جبغي

 أنىلىلىلىلىللاب   أحد   هذاو هذا، من شىلىلىلىلىل ئا وجد احل ابدة وطلقات التاري    إىل رجعه  ن  ومه  ،أب ات  

من املوجود  دقه ف  ت   مل التي به ت  الك   أن    آه مد  اهلله ولكن   العظ مة، املذهب كتب بعض د  ق  فه 

 .اآته ت ما وفهمها درانتها يف  كعمره  أف  ته  لو ع ماواملطلو

د  نىلىلىلىلىلىلىلىلىلؤا  ه ا عن   يف أثرا  أو حديثاقد يكون  املسىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ة دل ل، فالدل ل هذا تريجوقد يهر 

 هي فام ف ه، العدامء كالمصىلىل ته من ضىلىلعفه و عرفآ أن  دآا أر أو تريه جدآ ملو «ع  ت  املم  »

 هذا؟ يف املصادر

وم ها ما يتعدق بغيه، فمام يتعدق  ملارشة اد  بالز   يتعدق ما م ها أيضىلىلىلىلىلىلىلىلىلا هذا يف املصىلىلىلىلىلىلىلىلىلادر

اد  :كتابان هذا يف وحيضن بالز 

  «بع  املر   ض  و  الر   ث  يىلىل  اد  حىلىله أه  ج  ي  ر  ته   يف ع  ت  املم   ان   ىلىله الله » عث مني ابن الشىلىلىلىلىلىلىلىلىل   كتىلىلاب: األو 

 .جمدد يفمؤخرا  عه ل  ط  وقد 

ي ج  » كتاب: الثان ر  تع  ب تهخ  و    املم   الر  القه
ي ث 

اد  بع   أهحه ض  املر  لسىلىلىلىلىلىلىلىلىلعد بن علد اهلل بن  «و 

 .ع  اش الغامدي

 م هىلىلا ،املىلىلذهىلىلب أحىلىلاديىلىلث تريجه  ت  مىلىله ده خىلىله  هىلىلالك    اد  بىلىلالز   ملىلىلارشة تتعدق ال كتىلىلب   ه ىلىلاكو
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 ر  امل ه » كتىلىلىلاب  
 احلىلىلىلديىلىلىلث تريجه  كر  ذ  يىلىلىله  هفىلىلىلإآىلىلىل   ، ؒالىلىلىلادي علىلىلىلد البن «ث  يىلىلىل  د  احلىلىلىله  يف   ر 

 احل لل العد  لطالب خاصىلىلىلىلىلىلىلىلىلةً  فوائد   وف ه ،احلديث عل أمحده  ماإلما ب ك  كثيا  ويعت ي

 .«ام  املره  غ  و  د  ب  » يف يدها ال ربام

اإر  » كتاب وهواملذهب  يف با    د  انىلىلىلىلىلىلت   التي حاديثاأل تريج يف  خر كتاب ه اكو  ء  وه

،  ؒاألللان ينالد آارص  مد لدعالمة «ل     ل  السىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ار   ه مه  ث  ي  اد  حه أه  ج  ي  ر  ته   يف ل     د  الغه 

جه فقىلىلد  ذلىلىلك، إىل ومىلىلا ومجعهىلىلا األحىلىلاديىلىلث تريج يف عظ   جهىلىلد ف ىلىله الكتىلىلاب اوهىلىلذ  خر 

 ده » مسائل االنتدال  يف «ل     ل  الس   ار   ه مه » صاحب   ذكرها التي األحاديثه 
إذ   «ب  ال  الط   ل     ل 

ل   ل   مه هار  »   ل  » عل ح  رشه   «السىلىلىلىلىلىل 
ل  د   نىلىلىلىلىلىلتدال ،الباوأكثر  ع ايهت ه  «الط ال ب   ده  اء  وه إر  »مه وقد خ 

 ك  ره د  تىلىله سىلىلىلىلىلىلىلىلىل  م  »و «ل   ىلىل  ج     الته »و «ل   ىلىل  م  ك  الته » عد ىلىله فكتىلىلب عىلىلديىلىلدة، بخىلىلدمىلىلات خىلىلدم «ل   ىلىل  د  الغه 

 ع  الت  
 ع  الت   ك  ره د  ته سىلىلىلىلىلىلىل  م   له عه  دي الر  »و «ل     د 

 من ط لة خدمة الكتابه  ت هذه الكتب  فخدم ،«ل     د 

 األحكام هذه حو  اشوال ق فاته وما هرج  مل ما عل والزيادة عد ه االنىلىلىلىلىلىلىلىلىلتدراك جهة

 حلقت التي الكتب هذه إل ه ومجع العد  طالباقت اه  لو مف د كتاب فهو ذلك، إىل وما

  ل  »كىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  املسىلىلىلىلىلتدركات فلعض م زة، له كتاب وكل ذلك، يف انىلىلىلىلىلتفاد قد يكون به
م    «التهك 

  ل  »و
ج   جبتخري األوىل هت  ايع كاآت  األللانألن  الصىلىلىلىلىلىلىلىلىل ابة  ثار   بتخريج تاعت  «الته  

 .املرفوعة األحاديث

 التم  ز عل حير ه  أن   العد  طالبعل  أن  وال بد منه اإلشىلىلارة  إىل مسىلىل  ة مهمة، وهي 

 ؟ خالف ةأم  ة  إمجاع     التي يدرنهااملس  ة  هل   عرفه ف املسائل، ب  ته ر   بني

 مفردة كتب م ها ع،اإلمجا مسىلىلىلائل من اطالف مسىلىلىلائل مت  ز يف إل ها رجع  ي   التي الكتب  
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هاع  » كتاب هاز  أبره  ن  وم   ،اإلمجاع يف ات ب  » وكتاب  ؒامل ذر البن «اإلمج  ره هاع   مه   «اإلمج 

ات ب  » وعد ه  ؒحزم ابن  مد أب لإلمام ره د  مه هاع   آهق   اإلنالم لش   م سوب «اإلمج 

 مهانىلىلىلىلىلىلىلىل اإلمجاع يف الكتب أونىلىلىلىلىلىلىلىلع   ن  م   هو القطان البن كتاب وه اك،  ؒت م ة ابن

ه  ل  ائ  سىلىله مه  يف اع   ه اإلق  »  ابن   ذكرها التي اإلمجاعات ه   ه م  ضىلىله  هألن   قلده عام يغ يولعده  «اع  اإلمج 

 .وغيه  البه   علد وابن   حزم   وابن   امل ذر  

ة  » مثل دكتوراهلدرجة ال عدم ة رنائليف  معارصة كتب وه اك عه و  ن  و  هاع   مه وقد  «اإلمج 

  عه ل  ط  
 اإلمجاع معرفة يف مهمة الكتب فهذه ،ناآل إىل تكتمل ومل تجمددا رىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلشىلىلىلىلىلىلىلىلىل  عه  ها   م 

عل  العمل ويد  خر بدد إىل يذهب الذي الشىلىلىلىلىلىلىلىلىلخص مقام أو اإلآكار مقام يف خاصىلىلىلىلىلىلىلىلىلة

 .الكتب هذه إىل فيجع ،ما درس خالف

 اطالف  له  ني   له فت   ؛اإلمجاع   لل ىلان   سىلىلىلىلىلىلىلىلىلتقدىلةم   ت   سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله له  ها   لك   اإلمجاعه  ني   له ت   كتىلب ه ىلاكو

ح  » كتاب ô: احل ابدة كتب من فم ها ،إلمجاع  او ىلىلىلىلىلىلىلىلر  ل ي    الش    «املغ   ي»كىلىلىلىلىلىلىلىل  هوو ،«الكه

ا آ  ىلىلل إل ىلىله لدسىلىلىلىلىلىلىلىلىلهولىلىلة يف الرجوع إىل املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ىلىلة ملن درس  اده »لك ىلىل   جىلىلاءه  إذا ه  د  جىلىل  فته ، «الز 

ه به  «املق   ع  » يف لدمسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ة    ، وكىلذلىلكف ها اطالفه  بني خالف ة كاآت وإن   ف ها، اإلمجاعه  ني 

ع   ل ي    ح  ىلىلىلىلىلىلىلىلر  الش  » إىل يهرجه يف أي  شافع ةال أو الك ةا  أو  ف ةمن أراد معرفة مذهب احل «الكه

 مس  ة متر عد ه.

  ؒهلية ابن الوزير كتىلىلىلاب   بىلىلىلاطالف واالتفىلىلىلاق ع نت   التي احل ىلىلىلابدىلىلىلة كتىلىلىلب ومن

 يه م  ن  وويف طلعة أخرى يف جمدد  جمددين يف بالطلاعة ده ر  وأف   «اح  صه اإلف  » ضمن هو الذي

 مه األئ   فه اله ت  اخ  »
 امه ده الع   ة 

 
 اللخاري،اإلمام  ص  ح رشح يف «اح  صه اإلف  »أصل كتاب و، «ء
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ن  » حديث ع د جاء و ا د   مه ًا  ب ه   ان    ي ر  ي  ه   خه ه  ق  ين   يف   ي فه  لاأو   ن  م   الفقه له مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلائ   ذكره  «الد 

ل  هىلىلذا املل  األربعىلىلة املىلىلذاهىلىلب عل هىلىلا خر   إىل ث  ، ث  انىلىلىلىلىلىلىلىلىلتىلىل   أنىلىله وم زتىلىله ،لىلىلاعىلىلةلطبىلىلا ده ر  ف  وأ   ىلىله

 عل اتفقوا  ويقو مسىلىل  ة  يذكر ربامو األربعة، األئمة عد ه اتفقه  ما ب ان   عل غاللا    ر  حيه  

 اتفاق يقصىلىلىلىلىلىلىلىلىلد وإآام اإلمجاع حكاية يقصىلىلىلىلىلىلىلىلىلد الوهو بذلك  األربعة األئمة ويقصىلىلىلىلىلىلىلىلىلد كذا

 .األربعة األئمة

 ابن مثال يع ي وه،وليق مل ما إل ه  به س ي   ال حتن األئمة مصطد ات معرفة امله  ومن

د  يف كتاب  ه ا إل ه ه  ل   ه ي   مامف ، األح ان من كثي يف اتفقوا  يقو  هلية   «اف  صىلىلىلىلىلىلىلىلىله اإلآ  »ما يهر 

 وال؛ املىلىلذهىلىلب داخىلىلل يف آزاع ال أنىلىله :بىلىلذلىلىلك يريىلىلد فىلىلإآام "اع  زه آ   بال: "قىلىلا  إذافىلىل ،ي  او  ده ر  لدمه 

ف قو  عن  اللاحثني بعض من ذلك يف خط  حصىلىلىلىلىلىللقد و ،اإلمجاع ب كاية لذلك عالقة

 بل "،آزاع بال كذا قالوا  ح ث املرداوي املسىلىل  ة هذه عل اإلمجاع حكن وقدمسىلىل  ة ما: "

 ومن آزاع بال كونت فك ف ،"املفردات من وهي آزاع بال" :قا  موضىلىلىلىلىلىلع من أكثر يف إآه

ه اإلمجىلىلىلاع يقصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلد كىلىلىلان إذايف وقىلىلىلت واحىلىلىلد  املفردات  داخىلىلىلل يف ف هىلىلىلا اعآز ال أنىلىلىله ؟! فتهلهني 

 .وأن ه مل يقصد اإلمجاع العام با تفردوا احل ابدة لكن هبذامل

 إىل التخرج بعد يرجعونيرحدون يف طدب العد   نمن الطالب الذي ا كثيوآ  هل ه  إىل أن  

 لطىلىلالىلىلب امله  فمن احل لل، املىلىلذهىلىلب علتدىلىلك اللالد قىلىلد ال يكون  يف والعمىلىلل بدىلىلداهن 

 ل  مه  هو أم لإلمجاع ف  مال   ر  كه    م  هو  له ال اس عمل   عد ه ما عرفه يه  أن   العد 
 قو    عل ي    

دي و االجتهاد أئمة أقوا  من  ؟ر  كه    ي   فال ا معتب امذهلي عه

 الش   ل حكن": قا قصة ف الفقه أصو  يف املسودة يف  ؒت م ة ابن  وقد حكن 
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 عن فسىلىلىلىلىل  ه ،ده أمح مذهبه  عد ه أه قرل  فق ه   هده صىلىلىلىلىله قه  هأن   يعل أبن القايض عن حي ن بن  مد

 أنت عدلت فدامذا الشىلىلافعي   مذهبه  يقرأون ه كد   بددك أهله  إن   :له فقا  ،ف خبه ؟بدده

 ال هىلىلذا ن  إ :فقىلىلا  ،أنىلىلته  ف ىلىلكه  رغلىلىلة املىلىلذهىلىلب ن  عه  ت  عىلىلدلىلىل   امإآ   :لىلىله فقىلىلا  ؟مىلىلذهل ىلىلا إىل ع ىلىله

 عيالشىلىلىلاف مذهب عل دلدال أهل وباقي أمحد مذهب عل بددك يف ك ت إذا كآ  إف يصىلىلىلدح  

 ي   اأحدً  تد   مل
 ت   أن   اقً د   خه  ته    وك   كه نىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ار  ده ي   وال معك د     ع 

ه ث   و  وت   ةً مه و  صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  خ   ي 
  عه ق 

عً آ   بل ازا

 أب       الشىلىلىلىلىلىلىلىلىل   عل هودل   ،ىلأو   همذهل   عل كه بدد   أهل   ح ث   الشىلىلىلىلىلىلىلىلىلافعي   مذهب عل ككوآ  

 ."هإل  وأ تفت الفقهاء عل أقدمه وطاعة نمعا فقا  إل ه به وذهب إن اق

 هذا يف إشىلىلىلكا  وال والفتوى العمل   عد ه   املذهب  يكون  فلعضىلىلىلها ؛أنامط   عل واللددان  

 املذهب ف ها يوجد ال اللددان بعض ه اكو ، ؒمالك مذهب يف العرب كاملغرب

 إال   املذهب   نه م   يعرفون الو باالنىلىل  ةلدشىلىلافع    ي تسىلىللون اللالد لعضك وراثةً  نىلىل باال إال

 .ن ورد الذي اإلشكا  ف ه ل س اللدد هذا فمثل، باللسمدة واجلهره  الفجر   يف الق وته 

 يف ملتن وحفظه ،أوىل فهذا هبدد   أهل    عل مذهب  ه  نىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ر  ده ي   ن  مه  وجده  إن   العد  فطالب

 .احل لل لدمذهب بالتعصب أحد  ايتهم   ال كي أوىل، بدده أهل مذهب

 مذهب عل الفقه ادرس لهقد ا  بدده أهل مذهب عل نىلىلىلىلىلىلىلىلىلهدر  ي   ن  مه  الطالب   يد   مل إن  و

 :أمرين عل الدرانة هذه يف واحر  إياه، كه ن  ر  ده ي   ه  ن  أه  د  ته   ن  مه 

 .الفقهاء لغة ومعرفة املسائل تصور .1

 .املسائل يف بددك أهل مذهب معرفة .2
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 عل الفقه كتب مع التعاملبقدرتك عل  جدا عظ مة فائدة انىلىلىلىلىلىلىلىلىلتفدتبذلك  فتكون

 فاآتفعوا. هذا ال اس بعض جرب وقد بددك، أهل مذهب

 بام تىلىلىل ت ه  أن لىلىلىلك ي لغي فال مىلىلىلذهىلىلىلب عل بدىلىلىلد يف العمىلىلىلل كىلىلىلانه  إن  وهو  ،أمروآ لىلىلىله إىل 

  أ  ب  ته  عتبا م   عا ا دواقد   إن   يسىلىلىلىلىلىلىلىلىلت كروآه
 وقلل عد ه ، به ر  غ  ت   أن ي لغي ال، وبقوله ه ت  م  ذ 

 .دكبد أهل مذهب تضلط أن عل احر  تتصدر أن

 لطالب مف دة قضىلىلىلىلىلىلىلىلىل ةواطالف، بقي ع دآا  واإلمجاع وتريها دلةأل امظان   عرف ا إذا

 احل لل. املذهب داخل الروايات معرفة وهي العد ،

اد  » صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاحىلىلب قررهالىلىلذي  الكالم هىلىلذا هىلىلليهعرفه  أن  طىلىلالىلىلب العد   أراد إذافىلىل  هو «الزه

ع   : قو ك؟ فلذاملعتمد يف املذهب أم ه اك وجه أو قو  أو رواية تالف   يف ذلك ي رجه

 .غيه إىل همعه  تاج  حي وال ي  داو  لدمر   «اف  صه اإلآ  » كتاب إىل

 العد  أهل من عدد  اكه   وأن ،بمراحله  مر   املذهلي   صىلىلىلىلىلىلىلىل  حه الت   أن  وقد ذكرآا من قلل 

 وغيه، يعل أبو بعده جاء ث   ؒ   اطال   ه د  أوائ   ن  وم   املذهلي، بالتصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ح وا    ع  

 كتلىلىله يف  ؒي  او  ده املر   عل أصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالةً  املذهب تصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ح يف  ت  ده مىل  ع   نياملتىل خر لكن  

اف  » يغ يما  وغاللا ،«ع  له املش   ح     ق     الت  »و «اف  صه اإلآ  »و «ع  و  ر  الف   ح        ص  ته » الثالثة   «اإلآ صه

  ح  » عن
ع   تهصىلىلىلىل    و  ر    ح  » وأما «الف 

لهع   الت   ق   عل ص  صىلىلىلىل   ه ي   وال وايات  ر  ال ر  ك  ذ  يه  اله  هفإآ   «املشىلىلىلىل 

 .املذهب من الص  ح عل هجعده  هلك    ،التص  ح

 املت خرين ع د املذهب من الصىلىلىل  ح معرفة أو املذهلي التصىلىلىل  ح صىلىلىلار ذلك بعد ث 
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 :كتابني إىل مرجعه

 ؟حج  ره ي   يام ف اختدفا وإذا اصطالحا، املذهب فهو فقاات   فإذا «نهه ته امل   »و «اع     اإلق  »

 يف ما هو ار  ج  ال    ابن   ع ده  املذهب يف الصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ح أن     ةاملسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل هذه يف الفصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل القو   

ن»  األمر حق قة يف والصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ح  ، «اع   ه اإلق  » يف ما هو ي  او  ج  احله  ع ده  والصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ح   ،«امل  تههه

 .عد ه ومات  ؒأمحد اإلمام قاله ما هو

 يف  حالصىلىل  معرفة يف هاد  اجت املذهلي التصىلىل  ح يف قضىلىل ةأن   إىل شىلىليه أ   أن   أحب وه ا

 مل دامةه ق   ابن   ع ده     اصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ته  تد   ولذا العد ، أهل ف ه  تدفقد ف اإلمام، هذا مذهب

 قا  جار  ال    ابنه تد  و ،جار  ال    ابن    هف   هخالفه  داوي  املر   ع ده  وتصىلىل   ا ،اويي ده املر   هيعتمد  

 العدامء من عامل كلو ،اجتهاد قضىلىلىل ة    ةه قضىلىلىلال ألن    اذا؟  خر، شىلىلىل ئا اويي ج  احله ا ه قو شىلىلىل ئا

 واخت ىلىلىلىلار   املىلىلىلىلذهىلىلىلىلب يف الروايىلىلىلىلات يف ال ظر ويف املىلىلىلىلذهلي التصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ح يف دور لىلىلىلىله يكون

ف  ن قررآىلا أن قضىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلة املىلذهل ىلىلة  القضىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلة، هىلذه يف امللىلالغىلىلة ي لغي فال م هىلا، دصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  حل

 صىلىلىلىل  حتلا قضىلىلىلىل ة يف اإلآسىلىلىلىلان   يلالغ ال لكن      دي عه الت   يف ة  اجلاد   وهي صىلىلىلىل   ةوالتمذهب 

 هكتىلىلىلابىلىلىله  الطىلىلىلالىلىلىلب   يىلىلىلدرسه  أن    لغييه  ال قىلىلىلدامىلىلىلةه  ابن   املوفق  ي، حتن قىلىلىلا  بعضىلىلىلىلىلىلىلىلىله : ذهلاملىلىلىل

 ملالغات، هذهو !بخالفها املت خرين ده    ع   ب  هه املذ   نه م     ح  الص   وا   أق   ف ه ألن   «ةه ده م  الع  »

 .املذهب هو اذه :قو   آه  حنيه  طالح  االص   ر  يستق   حتن اجتهادي   اصطالح   ملس  ة  فا

  «اع   ه إلق  ا»إىل  َتجع  ف وكذا، كذا  ؒأمحد اإلمام مذهب يقو    شىلىلىلىلىل خا تسىلىلىلىلىلمع   قدف 

ل  أن   هذا، الفه خ   تجد  ف «نهه ته امل   » أو ج 
 املذهب" :يقا   حنيال اس   اصطالح   يستقره فهأل 

 .الكتابني هذين اعتامد عل واتفقوا  وتواط وا املت خرون احل ابدة   اصطدحه " كذا
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بل  املذهب، نه م     ح  الصىلىلىلىل   الف  خ  ف هام ما هو  كونه يه  أن   مكن  ي   اله أن   هذا مع ن ل سه و

.اصطالحاألمر    ي 

ه به  ع  م  اجله  يف   هنته امل    غىلىلايىلىلة  » يف تىلىلد   دقىلىله  ولىلىلذا  خالفىلىلا" :يقو  قىلىلد هأنىلىل   «نهه ته وامل    اع   ىلىله اإلق   ني 

  «اعه  ىلىلىله اإلق  » ويريىلىلىلد" لىلىلىله فىلىلىلاخال: "يقو  وقىلىلىلد ،"لدم تهن خالفىلىلىلا كىلىلىلذا يوز: "ويقو  ،"لام

  «اإلق  هاع  »ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلره التعلي عن مالفة فاختص ،قد دة فهي «نهه ته امل   » مالفة   الف  خه ب   ،ر  ث  ك  يه  وهذا

 خالفا كذا املذهب يف الصىلىل  ح" :يقو  جدا قد دة مسىلىلائل  ه اك و ،"له" بقوله بالضىلىلمي

 هىلىلذا ويف  خر بىلىلاب   يف الصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  حه  اره قر   د  قىلىله  امأهن   يع ي" ه ىلىلا لام خالفىلىلا" :يقو  وقىلىلد ،"لام

  ء  يشه  هجاءه  ن  مه  لو   قه  مسىلىلىل  ة   هذا يف رنىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلضىلىلىل  وحيه  ه،خالفه  قرروا اللاب  
 وال ب  ده طه  ي   غه  ن  م 

 كالما ذكروا الزكاة باب يفو ،"اللة قلو  سني  : "قالوا  اللة باب فيف؛ س  ف  آه  راف  ىلىلىلىلىلىلانتش

  ء  يشه  هجاءه  ن  مه  أن   عاما
 فالذي لوله،قه  عد ه   به جه وه  س  ف  آه  راف  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلانىلىلتشىلىل وال نىلىلؤا    غي   ن  م 

 قريلة مسىلىلىلىلىلىلىلىل  ة أو املسىلىلىلىلىلىلىلىل  ة هذه يف" ه ا لام خالفا" :ه ا قا  «ة  ايه الغه » صىلىلىلىلىلىلىلىلاحب أن أذكره

 .م ها

 املذهبانىلىلتقر  أن   االصىلىلطالحه  لكن   ،اجتهادية   قضىلىل ة   املذهلي التصىلىل  حه  أن   املقصىلىلود  ف

اد  »سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ىلىلة مىلىلا يف أردآىلىلا أن آعرف م ذافىلىلإ ،«نهه ته امل   »و «اع   ىلىله اإلق  » يف مىلىلاهو  هىلىلل توافق   «الزخ

ن»و «اإلق  هاع  » إىل آرجع املذهب يف الص  حه   .«امل  تههه

 له "عه : وقد قا  يف أو  املتن ،«اد  الز  » صاحب هو «اع   ه اإلق  » صاحب فإن قا  قائل: إن  

ه أه  ب  هه ذ   مه يف   ح  اج  الر   وه ه  وه  د  ىلاح  وه     و  قه   قرره ما الف  ت   ئله مسا «اع   ه اإلق  » يفوقد قرر  "ده مح 

 ؟! «اد  الز  » يف
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 حه إذا  الطالبه إن  ف إشىلىلىلكا  ال قد ا:
 ق  ته املسىلىلىل   اده زه » ظه ف 

 املذهبه  أن   املذهب إىل به سىلىلىله وآه  «ع    

  وءه ضىلىلىلىلىلىلىلىلىل  الو   ه  ره ك  يه 
 
 ويف «اد  الز  »وهىلىلىلذا مقرر يف - مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلت لىلىلىلة طهىلىلىلارة يف ل  مىلىلىله ع  ته املسىلىلىلىلىلىلىلىلىل   بىلىلىلا ىلىلىلاء

 عدم «نهه ته امل   » ظاهربعضىلىلىلىلىلىلىلىلىله   قا  ولذا املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلالة ههذ «نهه ته امل   »ر  ومل يذك -«اع   ه اإلق  »

اجلواب:  اصىلىلىلىلىلىلطالحا؟ أم قطعا هذا فهل الكراهة   عدم   املذهب أن   ا ه فرضىلىلىلىلىلىل   و  ده فه  الكراهة،

 ال قطعا. اصطالحاأنه 

 أئمة نىلىلىلىلىلىلىلىلىللقهوقد  أمحد اإلمام مذهب إىلفال يصىلىلىلىلىلىلىلىلىلح املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلارعة إىل تطئة من آسىلىلىلىلىلىلىلىلىلب 

 .القض ة هذه يف د  د  شه ي   فال ،ومص  ون املذهب يف و ققون

فال  رج  من  جىلدا، مه فهىلذا  املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ىلة صىلىلىلىلىلىلىلىلىلورة معرفىلةعل  وعل الطىلالىلب أن  حير ه 

 عل وت زيدها لا والتمث ل تطل قها انىلىلىلىلىلىلىلىلىلتطاعو هافه وعره  املسىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ةه  رتصىلىلىلىلىلىلىلىلىلو   قدالدرس إال و

 تص ل  ة  ضق ن  م   أنهل   الكتب من فت ص دهمن التوابع  ذلك نوى وما ؛الواقع أرض

 أنىلىلهل من، واجل ايات مسىلائل بعض يف أو املعامالت أبواب يف وخاصىلةً    ةسىلامل صىلورة

 تصور التي الكتب أحسن من هفإآ   عث مني ابن لدش   «ع  ت  املم   ح  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالش  » هذا يف الكتب

 .قريلا ملسطا تصويرا  املسائل لك

 وأ لا ةآظي أوتن غي املذكورة يف امل مسىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ةومن أشىلىلىلىلىلىلىلىلىلكل عد ه يف باب من األبواب 

 وأمجعه  له ضه أف   فإن   املذهب، وفق عل حكمهاوأراد معرفة  املص ف يذكرها مل م ها ةقريل

  و  ه  لدل   «اع   ه الق   اف  ش  كه » هو إل ه ع  رج  يه  كتاب  
اف  »وكتاب   ،ت  ش  هو رشح لكتاب  «الق  هاع   كه

 .«ت  ااده اإلره  نهه ته    م   ح  رشه  » إىلي  صح بالرجوع  وكذا لد جاوي، «اع   ه اإلق  »

اف  »وقد يرجع الطالب إىل  شىلىلىل  ح  »و «الق  هاع   كه ن رشه  ادهات   م   تههه  أو املسىلىلىل  ةه  دي وال «اإلره
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 عادةً  احلوايش، فإن  احلوايش إىل ا فعد ه ح  ها بالرجوعضىلىلعار  ته م   أو الك  شىلىل  م   ه كالمه  د  ي

د  ب  تاالك   فاظ     أه  ح  رىلىلىلىلشه ب   تت  وال ة  ده ك  املش   باملسائل    ي ته ىلىلىلىلته  ما  ر   اإلشكاالت   بعضه  ، وقد ت و 

 .هاع    واجلوابه 

ضه » تدمهي التي  ع دآا احلوايش أكثر  و و  ب عه  الر  اد  » أما احلوايش عل «املر   قد دة،ف «الز 

 واألوىل أكثر فائدة.

 وهي «   انىلىلىلىلىل  قه  بن   ن  مح  الر   د  ل  عه        الشىلىلىلىلىل   حاشىلىلىلىلىل ة  » املربع الروض عل احلوايش أبرز   ن  م  و

 منيش كل   ف ها ويمع ،أقرب رحىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلشىلىلىلىلىلىلىلىلىلال إىل
 
 عل ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ته ق  يه  وال ،واألقوا  األدلة ء

 .اإلشكاالت  

 طلعت ،اضىلىلىله ي  أه  ة  عه و  ل  ط  مه  وهي «ي  ر  قه    العه  اهلل د  ل  عه        الشىلىلىل   ة   ه اشىلىلىل  حه » املف دة احلوايش ومن

 .ط لة جديدة طلعة

  «ني  طه ب   اأبه  اهلل د  ل  عه        الشىلىلىل   ة   ه اشىلىلىل  حه » احلوايش ومن، «ز  و  ي   فه  ابن   ة   ه اشىلىلىل  حه » احلوايش ومن

 .يسية الروض عل حواش ه كاآت وإن  

ت عل  عل م هىلىلىلاي سىلىلىلىلىلىلىلىلىلتفىلىلىلاد   حواش   وه ىلىلىلاك لىلىلىله
ت   نه امه ث  ع   ة   ىلىلىله اشىلىلىلىلىلىلىلىلىل  حىلىلىله » هىلىلىلاأه   ن  م   «نهه ته امل   »ك 

  وه د  اطه  ة   ه اشىلىل  حه »و «ي  د  ج  ال   
  و  ه  الل   ة   ه اشىلىل  حه » إل ها    ضىلىله ي   أن   ن  ك  م  ي  و ،«ت 

 وله «نهه ته امل    له عه  ت 

ي و  ه  الل   أما تدق قا، وأكثر أونىلىلىلىلىلع األول ني لكن «اع   ه اإلق   له عه  ة   ه اشىلىلىلىلىل  حه »
 هيه  هروح  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلفشىلىلىلىلىل ت 

، الفقه ة اإلشىلىلىلىلىلىلىلىلىلكاالت   حل   يف إل ها تاج  حي   التي الكتب   أبرز   من فهذه ، ؒة  ده م  الع  

 .م زة هل تد كتاب كلف خر،اآل عن   ه  ب   غ نته س  ي   كتاب يوجد الو
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 هسىلىلىلىله ف  آه  ده و  عه ي   أن   العد  لطالب امله ، فإل ها أشىلىلىلىليه  أن   أحللت التي املسىلىلىلىلائل   من مجدة   هذه

    دي عه ته قد ا من قلل:  كامو ،واملصىلىلىلىلىلىلادر   الكتب   إىل والرجوع   ث     الله  بعده  إال   سىلىلىلىلىلىل  ه يه  أال   عل

 .مك  الس   ل     ص  ته   ن  م   خي   الص د  
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 (:املستقنع زاد) كتاب وأبواب كتب لرتاجم جممل شرٌح*

م  ا مة   نىلىللهقه  ف ام قد  ة بمقد  ة   عام  م  هه  يف اهلل ب عون   ونىلىل شىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلرع   ودرانىلىلته ، الفقه   عن   جًدا م 

ح   يف آهشىلىلىلىلىلىلىلىلىلرعه  أهن   قهل له   ؒامل صه  ف تهراج    رشح   اءه  إن   التفص ل وجه عل كتاب ه رشه  شه

ن   والغرض   اهلل،
ة   اهذ م  د 

ور ع   :أم 

له  أن  :    األو   مر  ألا صىلىلىلىلىل  ر   لدطالب   حيه وي ب ه   لدفقه إمجال   تهصىلىلىلىلىله ا وأبوا  يريد الذي الكتاب   ولذه

خو    قلله  درانىلىلىلىلىلىلىلىلىلته ها الت فاصىلىلىلىلىلىلىلىلىل ل   تد ل   يف الدي ال ب  ورشح  نه ع   ده الط  و  يهتهكه ل      ه  فه ، وه أو 

ه   ة .ات   ه ده طه املص   ض  ع  له ل     الف ق 

زالي  مام  إلوا فهن»    أو   يف  ؒالغه تهصىلىلىلىل  د ه  ط صه  «املسىلىلىلىل  ه   أصىلىلىلىلو    ع  ف  تهني يف الف ق   صىلىلىلىله

فهن»و تقريلا، تهصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ط لوع   «املسىلىلىلىلىلىلىلىلىل  هد دين، يف مه به  وذكره  جم 
ق  ن   أن   الت دخ ص   هذا عه ك   مله  مه  ي در 

هله  ك   ال فإآ ه   الع د    مج  ه   تهفهاصىلىلىلىلىلىل دهه، ي در  ذ  ة   وهه    ه
 اإلآ سىلىلىلىلىلىلىلانه  إن  : ايهقول وهنه  ا   اشىلىلىلىلىلىله مه  كانه  آهصىلىلىلىلىلىل 

ن   أ  أن   قهل له  ب ه حيه سىلىلىلىلىلىلىل  ره تهابه  يهق 
عه  أن   الك 

رسه  ي طهال  له  حت ن الفه  هصىلىلىلىلىلىلىل  ًرا حي  وي هال  ا تهصىلىلىلىلىلىلىله ن   إمج  ذا عه  هه

تهاب  
 .الك 

به  أن  : الثان األمر
ل   بهل   الع د    طال  ت ه إذا أهحد   ك  اًل  صىلىلىلىلىلىلىلىلىلادفهت   وقهد   املعدومة   جاءه  تهسىلىلىلىلىلىلىلىلىلاؤ 

ا أو نىلىلىلابقا كه ن   يف قهائ ام اًل إشىلىلىل  ه  ا الذ  ون   فهإهن  ، يف أث لته  تهك  د ب  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلرح   وهذا القه الي  الشىلىلىل   ال اإلمج 

ل   ه   بىلىله حيه صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  قىلىلي ائىلىل ل، إد راك   وال الت فه ن   املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله
صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل   لهك  دىلىلة   انىلىلىلىلىلىلىلىلىلتثىلىلارة   بىلىله حيه ئدىلىلة   منه  مج   األنىلىلىلىلىلىلىلىلىل 

ن   يف واإلشىلىلىلىلىلىلىلىلىلكاالت   ه 
، ذ  ح   عل أت   ها إذا حت ن الطالب   صىلىلىلىلىلىلىلىلىلادفت   ذلك ده عب ائل  املسىلىلىلىلىلىلىلىلىل رشه

ااًل  املس  ة   كه اًما قائ ام إش  هه ت ف  ني   وان   اللهدء نلب هو هذا، ف  اهلل بإذن أث لته  فتكونه  قهائمه

 .املقدمة بذه
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ت ب   يف مشىلىلىلهور   هو  ا تلعا  ؒوامل صىلىلىله  ف  أربعة   إىل الفقهه  قهسىلىلىل  ه  ô احل ابدة   ك 

بهاع   ، أو أقسام   ، عل   ص  يه  مل وإن   أر   .ذلك يلني الكتاب   واقعه  ن  ك  ل ذلكه

بعة   الفقهف ، أر   :وهي أرباع 

 .العلادات   ربع   .1

 .ا ال  ة   املعامالت   ربع   .2

م  ه مما يتلعها، وما األنك ة ربع .3 وا   " ال وم ال  اس   ي سىلىلىله خصىلىلىل  ة األح   فقه  " أو" الشىلىلىل 

ة  ".األرس 

 .با يد ق وما تصوماواط والعقوبات اجل ايات ربع   .4

ا ل عةه   ؒامل صه  ف ف ه ذكره  فقد العلادات، وهو األو  القس  ف م   :كتب   نه

ة   ك تاب  : األو     الك تاب   اره  .الط هه

تهاب  : الث ان الك تاب  
الة   ك   .الص 

 .اجل هائ ز   ك تاب  : الث الث   الك تاب  

ابع   الك تاب   اة   ك تاب  : الر  كه  .الز 

وم   ك تاب  : اطام س   الك تاب    .الص 

اد س   الك تاب    .احلهج   ك تاب  : الس 

ابع   الك تاب   اد   ك تاب  : الس   .اجلهه
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تهاب  : األو     الك تاب  
ة   ك  اره  :الط هه

دةً   ؒاملؤلف   ف ه ذكره  نه  مج 
، م  ي لهات  ي لهات   وهذه التهل و  جع   الكتاب   هذا تته  التهل و   تهر 

ري ف   إىل ة  هه الط   تهع  ة ، ك تابه  به تحه افته  الذي اره  :أن واع   ثالثة   الط هارةه  أن   ذهكره  فهإآ ه   الط هاره

اع  . 1 ت فه ث   ار   . احلهده

ا. 2 ع  هن يف مه اع   مه ت فه ث   ار   . احلهده

ا   . 3 وه  .اطهلهث   زه

تفىلىلىلاع   عن   ف تفرع   ث   ار  ده نه  مج  دىلىلىلة   احلىلىله
، م  ات  ي لىلىلىله   التهل و 

 
ضىلىلىلىلىلىلىلىلىلوء ا كىلىلالو  هد  يه  ومىلىله قىلىلىل  ن    ه

 ف روض   م 

لات   ونىلىلىل  هن   اج  ، ووه ل   وكذلك وآهواق ضه ق   وما الغ سىلىلىل  ي ب   به   ي د ه  احل ضه  فإن   احله  ض   كتهل و 

لهات ه أحد  
 .موج 

ا  .ال جانة إزالة بابه  ف ه فهذكره  اطلث   زوا    وأم 

ه  عه  تلويب   أو  ه  أن   وآهجد   هارة   كتاب   يف قده تهاب  : "قهوله الط 
ة  ط  ال ك  اره م  " هه  هذا نه وتهضىلىلىلىلىلىلىلىلىله

ي ب   ين   التهل و  ني    أمره  :رئ سه

 :وهيه  ،اتىلىل  مىلىلاد   ، وب ىلىلان  االحىلىلً ط  اصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  هىلىلا ريف  ع  ته جهىلىلة   ن  م   ة  اره هىلىله بىلىلالط   تعدق  : مىلىلا يه    األو   ر  األم  

ه ث    ،امل اه    ر  اه  والط   ر  و  ه  الط   ، وهي:الثة  الث   امل اه   أقسىلىلىلىلامه  كره ذه ، فهاامه كه وأح   اه  امل ه  أقسىلىلىلىلام بني 

 .س  ج     وال

 ة،ي  ر  و  ه  الط   اه  امل    يف له صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  األه " أن   اه  امل ه  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلام  أق   ة  ده وقاع   ،ر  و  ه  الط   تته  ج  در     يه  ما وذكره 

س  ر  اه  الط   ا اء   ذلكه  ن  م    نث  ته س  ي  وه   :أنلاب ثالث ب حد طاهرا  ف كون، " وال  ج 
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1.  . الت غهيي 

 .دث  احل ع  رف يف ام   ع  نت  . اال2

 يشه  يف ام   ع  ت  ناال .3
 
 .احلدث   فع  ره   نع  مه  يف ء

 :أمور   ثالثة   ب حد   اًس ج  آه  يكون   ا اءه  وأن   ،س  ج  ال     ه س  ق   لكذه  عده به  ره كه ذه     ث  

 .الت غهيي  . 1

 .اة  قه املاله . 2

 .ا   صه ف  االآ  . 3

اءه  إن   هد   ه  يف  تيه  واالآفصا    املالقاة   بنيه  ق  ر  الفه وه   .اهلل شه

ه غه املته  ا اءه  كره ذه  ث    دي  فه    كه  ده  أصىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ن  عه  ي  ر   هد  أصىلىلىلىلىلىلىلىلىل   إىل ي ره  ره طه  ره كه ذه فه  ،وي طهه 
ئ    ي   ه  ط  ته  قه ا

 
 ا اء

 .س  ج  ال   

  يف ك  الشىلىلىلىلىلىلىل    ه ك  ح      ث  
 
ن  شىلىلىلىلىلىلىلك   ،ا اء   يففمه

 
ث    ا،رً و  ه  طه  هآ  و  كه  وهو األصىلىلىلىلىلىلىلل   إىل جعه ره  ا اء

 :وهي ذلك، ره وه ص   بني  و هي   غه ب   ر  و  ه  طه  هده    ع   هه له اشته من   ذكره ك فه يتطهر  

 .ر  اه  بالط   ر  و  ه  الط   اه  له ت  اش  . 1

 .س  ج  بال    ر  و  ه  الط   اه  له ت  واش   . 2

به  ث      ه اآلآ   ابه به " بو 
  يف سىلىلىلىلىلىلىلىلىلتعمل  ي   ما اغاللً  ا اءه  ألن   اآلآ ة   بابه  وذكره  ،"ة 

 
 كره ذه  دام  فه  ،إآاء

 ."ة  احه اإلبه  اآلآ ة   يف له األص   أن  " اآلآ ة   باب   دة  اعوق. هفه ر  ظه  كره ذه  ا اءه 

 م ها عه    صىلىلىلىلىلىلىلىلىل   التي ة  ا اد  إىل    ظربال     اء  ث  ت  االنىلىلىلىلىلىلىلىلىل   وهو ،األصىلىلىلىلىلىلىلىلىلل   هذا ن  عه  ج  ر   ه   امه  كره ذه ث   
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 ذلك ن  م    نث  ته سىلىل  وي   ،    ريالت   ف ها له األصىلىل  ألن   ة  ضىلىل  والف   هب  الذ    آ ة   ث اءه ت  انىلىل   كره ذه فه  ،اإلآاء  

 ل  الض   مس  ة  
اءه  إن   هاع  ض  و  مه  يف هار  ك  ذ   ه نه و ة   .اهلل شه

  هام   صىلىلىلىلىلىل ع  ت   التي ة  سىلىلىلىلىلىله ج  ال    األع ان   هر  أشىلىلىلىلىلىل   و ،ة  سىلىلىلىلىلىله ج  ال    ة   ه اآلآ   وهو ثان   انىلىلىلىلىلىلتث اءً  كره ذه  ث   

 تىله امل    ود  د  ج   اآلآ ىلة
  ع   ه صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ت  و غ  به د  تىل  ف ،ة 

ره   هىلام 
ه لفه  ب،  الق   تىله    امل د  ودج    ه ك  ح   ني 

 نىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائر   وحك ه  ة 

ئ    .هاأجزا

 ته امل    زاء  وأج  
  ع  فه    يه  ال س  ج  آه  هو ما وم ها ،اهر  طه  هو ما  هام   ة 

 وم ها ه،ي   غه  وال باغ  الد   ه   ف 

 .هته آجانه  باغ  الد   فف      ن  لك   س  ج  آه  هو ما

 جىلىله    ت  االنىلىلىلىلىلىلىلىلىل   اب  بىلىله " إىل ذلىلىلك بعىلىلده  قىلىلله ته اآ   ث   
 
 نىلىلىلىلىلىلىلىلىلت اال بىلىلابه  مه د  قىلىله  اموإآ   ،"اء

 
 أبواب   عل جىلىلاء

 و  ض  الو  
 
    ص   ط  و  رش   نم   ط  رشه   ت جاءه االن   ألن   ء

 و  ض  الو   ة 
 
 .ء

ةه    ه صىلىلىلىلىلىلىلىل  ل   رىأخ   وط  رش    وثم 
 الو   ة 

 
 مر  لأل اغاللً  نه و  ب  و  له ي   إآ ام قهاءه ف  ال ألن   لا ب  و  له ي   مل ضىلىلىلىلىلىلىلىلوء

نه  الف تني    ه اث   أو   مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ة   ف ه   كانه  ما ا م  ف ه،د  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائ  مه  ت  ره ث  كه  اإذه  ب و   اموإآ   مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلتقال ابابً  له ي لهو 

 .هغي   باب   يف هذكروآه يه 

ن  ذلىلىلك  
  مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائىلىلل  وم 

 
دهت بىلىلالت لويىلىلب  االنىلىلىلىلىلىلىلىلىلت جىلىلاء - طىلىلارشه   تكىلىلاآىلىله  ىلىلا و ،  ىلىلا كثرت  أفر 

م كذلكمقد   -ط  و  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر  املشىلىلىل   عل ط  الشىلىلىل   مد  قه ي   أن   واألصىلىلىلل   ، وق د 
 
 ب  تاك   ت  عل الوضىلىلىلوء

 .هاط  رشه   هارةه الط   ألن   الة  الص  ك تاب   عل ة  اره هه الط  

  باب   يف  املصىلىلىلىله  ف  ؒذكره 
 
 د  أحه  واالنىلىلىلىلت جاء   ،ه م ن مسىلىلىلىلائله ب يتعدق   ما االنىلىلىلىلت جاء

 قه   داب  
 
   داب   ق ةه به  لويب  الت   هذا يف هعه مه  ره ذك  يه  أن   به انىلىلىلىلىلىلىلىلىله ف ه  اجة  احله  ضىلىلىلىلىلىلىلىلىلاء

 
 احلاجة   قضىلىلىلىلىلىلىلىلىلاء



91  

ا  هه د   .لويب  الت   هذاتته  ج  در     ته فه هج 

 منه  مجدةً  ذكره  اللاب   هذا ويف ه،مسىلىلائد      ب هه  اللابه  به بو    ؒامل صىلىله  ف أن   الحظ  آ  و

  تته  حق قةً  ل  خ  د  ته  ال التي املسائل  
 
ه. له تتلع هالك    ،االنت جاء ج  ن  وه

 م 

 أمور   ها   وم   ه،ك  ر  ته  بي  ه ته سىلىلىلىلىلىلىل  ي   ه  رو  ك  مه  وه   امه  ها   وم   ،ب   ه ته سىلىلىلىلىلىلىل  م   وه ه   امه  ها   م   اآلداب   وهذه

 .ة  له واج  وأمور   ةرم     

    ت  االن   يف لص  فه  ث   
 
ه خاصًة  جاء  ، وهي:همراتله  وبني 

امر   - ج 
  اجتامع  االنت 

 
 .وا اء

 .فقط ا اء   -

 .خاصة االنت جاء هذا رشوط ذكر ث فقط،  ر  االنتجام -

  حك    بل ان   اللابه  وخت ه 
 
 ض  الوه  هكم  وح   د في  ك  الت   االنت جاء

 .ي  ع 

 بالو   املتعدقة   ات  له ي  و  ل  الت   إىل  ؒاآتقل ث 
 
، غرىالصىلىلي  الطهارة   :هو ضىلىلوء  والو   ،ضىلىلوء

ل  وهو: هد  قاب  ي  و  .الكبى الطهارة الغ س 

 الو   ن   ه ونىلىلىلىل   اك  وه بالسىلىلىلىل   فلدأ
 
 ضىلىلىلىلىلوءالو   نىلىلىلىل نه   ؒاملؤلف ف ه ذكره  اللاب   وهذا، ضىلىلىلىلوء

  ه ن   ن  وم  
 كانه  امىلىلىلىلىل  ول، به اللاب فلدأ بالكالم   هده فره أ ؛مسائل   السواك   يف كانه  ام  ىلىلىلىلىلول ،ك  السوا  ه  

اك  » :☺ ال لي قا ه  كام ف  ظي  ه بالت   تعدق  يه  واك  السىلىلىلىل   وه ة   السىلىلىلىل  ره ط هه  صىلىلىلىلا   خ   ن  م  وكانه  «ل د فه    مه

 ره ط  الف  
 .هاض  وي اق اهيضادي  وما ها    ون   الفطرة   خصا    ن  م   دةً مج    معه ذكره  ة 

  يف  خر باب   إىل ذلك بعده  اآتقله  ث   
 
، "وصىلىلىلىلىلىلىلىلفته الوضىلىلىلىلىلىلىلىلوء فروض" باب وهو الوضىلىلىلىلىلىلىلىلوء

  ضه و  ر  ف   ف ه   وذكره 
 
 ات ه.وواجل هطه وورش تههفه وص   الوضوء
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 :مسائل   به   تعدق  ت الوضوء  و

 اطً رش    املؤلف ؒذكره  اللاب   هذا ويف ،اءه ت جه االنىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ها   م   آاكره وذه  ه،وط  رش   :أوال

 . ةال  وهو املهمة ط  والشي  نه م  

 ه.فروض  ثاآ ا: 

 ات ه.له واج   ثالثا:

 .ه    ه ن  رابعا: 

ه  له أن  آ لهني   احل ىلىلىلابدىلىلىلة   ع ىلىلىلده  القىلىلىلاعىلىلىلدةه ، فهد  عده   أن  ه ىلىلىلا والواجىلىلىلب   الفرض   بنيه  الفرقه وقهلىلىلىل 

ô   ن  لك   ،األصىلىلىلىلىلىلىلىلىلو    كتب   يف ذلك ذكرونه يه  كام والواجب   الفرض   بنيه  فرقه  ال ه  أن 

يف  د  جىلىل   ه ف ،ك  الَت   ك   ح   ويف د  التىلىل كىلىلي  يف مراتىلىلب   عل اجلىلىلات  وه ال ف هىلىلا تكون   واب  األب   بعضه 

 الو   كلاب   األبواب   بعض  
 
 عد ه  طدقوا ف ا وً ه  نىلىلىلىلىله  وال ادً م  عه  قط  سىلىلىلىلىل  يه  ال ماه واجلات   ن  م   ضىلىلىلىلىلوء

 .الفرض ان ه 

ه  ادً م  عه  ان  طه ق  س  يه  وال ا هوً نه  ان  سقطه يه  ط  قه فه  اث ان   واجلان   آاده    وع    :اوه 

 .ة   ه م  س  الت  . 1

 .هشط  ب   الد ل   آوم   ن  م   ائ   لدقه  ني  ف  الكه  ل  س  غه . 2

 .وا   األح   يف بعض   سقط  ما يه  ا، والواجب  أبدً  ط  ق  س  ا ال يه مه  ض  ر  الفه فه 

 لدصىلىلىلىلىلىلىلىلىلالة   واكر  ذه  فقد ،الة  الصىلىلىلىلىلىلىلىلىل   باب   مثله  رىاألخ   األبواب   بعض   يف الكالم   كوكذل  

  ه م  سىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ته  عل وار  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلصىلىلىلىلىلىلىلىلىله اقته  ما ها   وم   ن  ك  ر   هو ما ها   م   واجلات  
 ج  احله  يف وكذلك ا،لً اج  وه  هت 

 .لات  اج  ووه  ااآً كه أر  ه ل فذكروا
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 الو   فةه صىلىلىلىل    ؒذكره  ث 
 
 ضىلىلىلىله األع   ف     شىلىلىلىل     ته كه ه ب   املتعدقة   املسىلىلىلىلائل   بعضه  وذكره  ،ضىلىلىلىلوء

 
 اء

 .ئ  ض  وه املته  آة  و  ع  ومه 

نه م ل  ائ  ب ه  ةً ره و  ت  سىلىلىلىل  مه  وتارةً  ةً فه شىلىلىلىلوك  مه  هوضىلىلىلىلوئ   ء  ضىلىلىلىلاأع تكون   ارةً ته  ئ  ضىلىلىلىل  وه املته  كانه  ام  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلول

 وه احله 
ح   ز  و  يه   التي ل  ائ   ح  املسىلىلىلىلىل   اب  به " هانىلىلىلىلىلم   احلوائل   لعه  ح  املسىلىلىلىلىل   يف ابابً  به بو   ، اهه عد   املسىلىلىلىلىل 

 تهىلاته   ج  در     يه  كانه  وإن   سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ة  مه   ه   ب   ب  و  له ت   األبواب   بعضه  أن   اآه ذكر   وكام ،"ني   ف  اط   له عه 

كاملسىلىلىلىلىلح  عل  ني  ف  اط   ي   غه  وحات  سىلىلىلىلىل  املم   نه م   سىلىلىلىلىلائله مه  هذا اللاب   يف ذكره و رى،خ  أ   مسىلىلىلىلىلائل  

ه اجلل    ي 
 ال    ر  ومخ    مىلىلىلىلة  امه الع  و ب  ره و  واجله  ة 

 
ذا اللىلىلىلىلاب  عل الكالمه يف هىلىلىلىله  ودق قه ؒ ،سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاء

 .احلوائل   هذه عل املسح   رشوط  

  ىلىلىلىلىلق  يتعده  ر خ باب   إىل ذلك بعده  اآتقله     ث  
 
ق  وه آه  اب  به " وهو ،بالوضوء  ض  الو   ض  ا

 
 فذكره  ،"وء

 :مسائله  ثالثه  اللاب   ذاهه  يف

 .آواقض تسعةه  هاد  عه ، فاقض  وه ال    اد  ده ع  ته  :ىلاألو  

 .ال واقض   هذه ن  م   آاقض   دوجو   يف ك  الش   ك   ح  الثاآ ة : 

م  عل من تهدل س ب اقض  وكان     ر  ًثا أصغره الثالثة : ما الذي حيه ثا حده  .د 

، ف بىالك   ة  هاره الط   إىل  ؒاآتقله     ث   ل   :أمور   أربعةه  الغسل   يف ذكره وهي الغ س 

 .هل  وج  م   :األو   

م   الىلذي مىلا :أي   ؛هأثر  : الثىلىلان   ر  لىلىلات  الغسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل  وكىلىلان  تهدل س من عل حيه بموجىلب  من  موج 

. ًثا حدثا أكبه د     
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 يتعدق   ما ذكره     ث   ،ةه ده الكام   والصىلىلىلىلىلفةه  ةه ئه ز  املج   فةه الصىلىلىلىلىل   ها ف وذكره  ،الغسىلىلىلىلىلل   صىلىلىلىلىلفة  : الثالث  

 ف  ره  جهىلىلة   ن  م   سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل  الغ   يف ال  ىلىلة   وأحوا    سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل  الغ   ة  ب  ىلىله 
 ف  ره  أو فقط   األكب   ث  لد ىلىلده  هىلىلاع 

 هىلىلاع 

 .واألصغر   األكب   ني   ثه لد ده 

 ."   مي  ه الت   اب  به " إىل  ؒبعدها اآتقل ث 

 ءه و  ضىلىلىلىلىلىلىلىلىل  الو   الأو   فىلىلذكره  ، ه ده اللىلىله  ره وأخ   له األصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   مه د  قىلىله ف ،   ده بىلىله  هنىلىل  أل  ه مي  ه الت    ؒره وأخ  

 .   مي  ه الت   وهو ر  ذ  الع   ده    ع   امه  ع    ي وب   ما ذكره  ث    والغسله 

ه له فه    عن   البىلىلىلده   م الت   يكون   تنمه  الأو   ني 
 
  عن   بىلىلىلدالفىلىلىلإن  الت م ه ال يكون   ،ا ىلىلىلاء

 
 إال   ا ىلىلىلاء

ه وب الشوطه  هذه  ؒره كذه ف ،روط  ىلبش  :هفإآ   ،الت م ه  صورةه  ني 

 ته س  م   يكون   ةً تاره 
 .وءض  و   معه   يكون   اله  ال  ق 

 الو   معه  الت م    يكون   وتارةً 
 
  بعض   ن  عه  هز  ج  عه  كانه  ن   مه ف   ضوء

 
  أعضاء

 
 .الوضوء

 .اب  بالَتي  يتعدق   اومه   ة  ال    هاوأبرز   الت م    رشوطه  وذكره 

 ذات   واب  األب   نه م   اآتهنقد   كون  يه  ذاوب   ،الت م    وصىلىلىلىلفةه  ، ه  مالت   ل  ط  ل  ي   ما اضىلىلىلىلأي   كره ذه ث   

 .احلدث   نه م   هارة  بالط   ة  ارشه املله  دة  الص  

 ها: ف ه مس  تني أبرز اللاب   وهذا ة  انه جه ال    بإزالة   يتعدق   بابا ذكره  ث   

 .ات  انه جه ال    اد  ده ع  ته . 1

 .إزالتها ك ف ة. 2
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  يف له األصىلىلىلىلىلىل   أن   انىلىلىلىلىلىلات  جه ال   باب   دة  ع  اوقه 
 
 ومل جانىلىلىلىلىلىلات  ال    ده عد   ولذا ،الطهارة   األشىلىلىلىلىلىل اء

 .ات  ره اه  الط   عدد  ي  

 :امك  ح   زا   ت   وال جانة   ،ال جانة   إزالة   ك ف ةه  وذكره 

 .ح  باملس   ةً تار

 .هقامه مه  قوم  يه  ما أو الَتاب   عمه  ل  س  بالغه  وتارةً 

 .رابت   غي   نم   سل  بالغه  وتارةً 

ا  ال جىلىلانىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلة   إزالىلىلة   يف له األصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   أن   امل ىلىلاه   بىلىلاب   يف رىأخ   وقىلىلاعىلىلدة     إال   ون  ك  ته  الأهنىلىل 
 
 بىلىلا ىلىلاء

 .االنتجامر   يف باملسح   ال جانة   إزالة   حي ص  ف ه ، ة  صه خ  ور   انتث اء   ذلك داعه  وما ،هور  الط  

 تراب   غي   نم   ل  سىلىلىل  وبالغه ، زير     واط   ب  د  الكه  آجانىلىلىلة   يف وهذا الَتاب   مع الغسىلىلىلله  ذكر ث 

  .جانات  ال    ر  نائ   يف وهذا

  ره م  الغه  لذلك َتط  شىلىلىلىل  آه  تارةً ف (تراب   غي   نم   ل  سىلىلىلىل  الغه ) :قو   آه  وح  ام
 
 آجانىلىلىلىلة   يف كام با اء

كام يف  واحدة سىلىلىلىلىلىلىلىلىلدةً غه  ذلك يف َتط  شىلىلىلىلىلىلىلىلىل  آه  وتارةً  بشىلىلىلىلىلىلىلىلىلهوة، الطعام   ي كل   مل الذي الغالم   بو   

 .جانات  ال    نه م   ذلكه  نوى ف ام وهو تاله سه غه  عه ل  نه  آشَتط   وتارةً  ،ض  األر   آجانة  

 ره ك  ذ   احل ض   بابه ونىلىلىلىلىلىلىلىلىللقه تقرير  أن   ،"ض     احله  ابه به " ذلك بعده   ؒاملؤلف ذكره  ث   

 لي  ده أغ   تلويب   باحل ض والتلويب   ه،لات  وج  م   ن  م   فاس  ال    عه مه  هألن   ل  س  الغ   ب  ملوج   فص الته 

 وهيه  املرأة   نه م   اطارجة   الثالثة   ماء  الد   وهي ،ة  اضىلىلىلىلىله  ه ت  واالنىلىلىلىلىل   فاس  ال    هته ته  ج   در  يه  هأن   معه 

 دم   ن  م   يب  ر  قه  سىلىلىلاد  الفه  م  وده  ،اد  سىلىلىله الفه  دمه  د  زي  يه  وبعضىلىلىله  ،ة   اضىلىلىله ت  واالنىلىلىل   فاس  وال    ض  احل   
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 . اضة  ت  االن  

ف   ك فه  اللىلىلاب   ذاهىلىله  يف كره ذه فىلىله   هدىلىل  أقه  كره ذه  من  لز  ا هىلىلة  ج   ن  م  ف ،ه  افىلىل  صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله  و  بىلىل ض     احله  م  ده  ي عره

 ، امل  ب  ستله  املرأة   ون  كه  يف احلا    هة  ج   ومن  ه،ف   يكون   الذي ن  الس   جهة   نوم   ،هوأكثره 

 . ض  ته  ال احلامله  ألن  

ةه  ،احل ض   عل ب  ته تَت يالت   كامه األح   ذكره  ث     ،هب تب   وأش اء ،باحل ض   م  تر   أش اءفثم 

 قه  قاط  كإنىل   هاط  سىلق  ي   أشىل اءو احل ض،  عهام  يه  وأشىل اء
 
 هموضىلىلع يف كرهذ   ه ونىله  ،الصىلالة ضىلاء

اءه  إن    .اهلل شه

 م  ده عن   احل ض   دمه  ز  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   مه آ   وك فه  ،واملسىلىلىلىلىلىلىلىلت اضىلىلىلىلىلىلىلىلة   االنىلىلىلىلىلىلىلىلت اضىلىلىلىلىلىلىلىلة   أحكامه  ذكره     ث  

 .هأحكامه  ني  وبه  فاس  ال    مس  ةه  ذلك بعده  ذكر ث    ،االنت اضة  

 .ات  له ي  و  ل  الته  نه م   مجدةً  الصالة كتاب يف كره وذه  "الة  الص   اب  ته ك  " إىل  ؒقلته اآ   ث   

ر     وغىلىلىلاللىلىلىلا، "الة  الصىلىلىلىلىلىلىلىلىل   اب  تىلىلىله ك  ": قولىلىلىله تلويىلىلىلب       و  فىلىلىل  احلك  ب ىلىلىلان   عل الفقهىلىلىلاءمىلىلىلا حيه

به  يتاله املسىلىلىلىل  ة  لذ د في  ك  الت    "ة  اله الصىلىلىلىل   اب  ته ك  "بقوله:  بوب ف   ام ،ا يف أو  اللابل ب و 

ه به  ما    ف و    هذا رشوط   فام واجلة  إهنا  د اق   وإذا ، ف ص  عل أهنا واجلة  الة  الصىلىلىلىلىلىلىلىلىل   وبه وج ني 

ه له فه  ؛الوجوب    .التلويب هذا تت ذلك ني 

 يكون   تارةً  الوجوب بذا واإلخال  الوجوب، بذا ال ه اإلخ   التلويب هذا يف ذكره  ث   

ه فله  ك  بالَت   ه وبه  -نىلىل  ت يالذ ل  فصىلىل   الت   لع- الصىلىلالة   ك  تار   ره ف  ك   ني   وهو اآلخره  اإلخال ه  ني 

 .هاوقت   ن  عه  هاي   خ  بته  اإلخال   
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 انيتقىلدمىل واإلقامة   هألن   الة  الصىلىلىلىلىلىلىلىلىل   أبواب   يف األذانه  موقد   ،األذان   إىل  ؒاآتقله  ث   

ام عل  مه يتقد   أن   ف انبه  الصالة   عل  .هاوصفت   الصالة   مسائل   ب ان  ب اهن 

أن اللاب  نىلىلىلىلىللق وقررآا كام- هاذكره  مسىلىلىلىلىل  ة      وأو   ،إلقامةوا األذان   بابه   ؒذكرف

 .واإلقامة   األذان   حك    -التكد في احلك    بل ان  ي ل تهدأ  غاللا 

 كىلىلاآىلىلتأ نىلىلىلىلىلىلىلىلىلواء   ن  املؤذ   يف املطدوبىلىلةه  الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلفىلىلات   وذكره  ،امعد ه   ا ىلىلا    أخىلىلذ   حك ه  ذكر ث 

 نىلىلىلىلىلىلواء   األذان   يف طدوبةه امل الصىلىلىلىلىلىلفات   وذكره  ،االنىلىلىلىلىلىلت لاب  عل وجه الوجوب  أو  مطدوبة

 .االنت لاب   أو الوجوب   وجه عل مطدوبة أكاآت

 ."الة  الص   وط  رش    اب  به " إىل  ؒاآتقل ث 

 رشوطه  أوال التلويب هذاتته  وذكر، اأطوله  يكن   مل إن   «اد  الز  » واب  أب   و   أط   ن  م   وهذا

 :م ها، فالصالة

 هار  ك  ذ   ع ده  لفصىلىلىلىل  ي   مله  هذاد  ف الطهارة كتاب   يف هاكر  ذ   موتقد   ،دث  احل نه م   الطهارة   :أوال

 .كرذ   امب   اكتفاءً  الة  الص   ط  و  رش    باب   يف

 ق  د  عه ته يه  امه وه  ة  اله الصىلىلىلىلىلىل   مواق ته  فذكر ،ت  ق  الوه  ط  رش   يف له صىلىلىلىلىلىل  فه وآهراه  ، ت  الوق   دخو    ثاآ ا:

  وقىلىلت   جهىلىلة   من الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلالة   بمواق ىلىلت  
 
 ووقىلىلت    ىلىلار  ت  االخ   ووقىلىلت   ة   ىلىل  د  ضىلىلىلىلىلىلىلىلىله األف   قىلىلت  وو األداء

ك إذا الذي ر  د  القخ  ماوه  ت  ق  الوه  اك  ره إد   به ل  ص  حيه  ماذكر و ،ورة  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالض    ت  ته له ثه  الوقت   منه  أ در 

 .ف  املكد   ذمة   يف الصالة   به

َت  العورة ، فذكر  ثالثا:  ومسىلىلىلىلىلىل  ة أنىلىلىلىلىلىلانىلىلىلىلىلىل تان   مسىلىلىلىلىلىل  تان   ف هو ،رةو  العه  َت   بسىلىلىلىلىلىله  ق  تعد  يه  مانىلىلىلىلىلىله
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 :الرئ ستان املس  تان أما الحقة،

 ال الذي ل  احلائ   وهو ،العورة   َت  نىلىلىلىله  به ل  صىلىلىلىل  حيه   الذي ل  احلائ   هو امه  ني  له ف َت،السىلىلىلىل   مسىلىلىلىل  ة. 1

 ه.ورائ   ن  م   ة  شه الله  ن  وله  ىره ي  

 .الرجل   عن   املرأة   ف ه تتدف   وهذا ،ورة  العه  دي حه . مس  ة 2

 .لاس  الد   مسائله  العورة َتنه  عن بالكالم   أ  قه  ث 

ة  ها،ت     ظ  مه  ي  غه  يف ر  كه ذ  ت   التي املسائل   إىلالت ىلىلىلىلىلىلىل هىلىلىلىلىلىلىلليه      العد   طالب  ب  عل يه   اوه    مسائل  فثم 

ته  اس  ال    هاتاج  حيه  مهمة   ها ته تط ع  إد راجه  علادات  ال)لدفقه:  ةباع   الري  مة  سىلىلىلىل  الق  لك   ا ال آهسىلىلىلىل 

ه ألأحكىلىلىلام  او عىلىلىلامالتاملو  ال الفقىلىلىله   يف الرئ سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلةه  التلويلىلىلىلات  آجىلىلىلد أن  و( ت   ىلىلىلايىلىلىلااجل  و ة  رس 

 ؟.آجدها ف ين با،  تص اتلويلتتضمن  

 ثالمه  لاس  الد   كام   ح  ف ا،ب   ة  ده صىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ذات   ب بواب   اقوهنه    د  ي   الفقهاءه  أن   جد  هذه املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلائل آه 

 ،لاس  الد   أحكامه  ف ه نه دو  ص  فه ي   موضع   أكثر   هذاف ،العورة َتنه  باب   يف الفقه كتب   يف كر  ذ  ت  

 ع د الزكاة   كتاب   يف هابعضىلىلىلىلىلىلىلىلىل ويذكرون اآلآ ة، باب يف لاس  الد   أحكام   بعضه  ويذكرونه 

  ه  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ل  ل   لاح  ي   الذي ما كرونه ذ  ف ه  ،ن  ي  ده ق  ال    زكاة   باب  الكالم تت 
 ضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلة  والف   هب  الذ   نه م 

 لك ها الفقه ة الكتب   يف جودة  و  مه  لاس  الد   امه أحك أن  مما نىلىلىلىلىلىلىلىلىللقه  الحظ   ف ،واملرأة   لدرجل  

 .األبواب من عدد يف م ثورة  

ن  ذلك 
 د  ره  ن  م   به تعدق  يه  وما الم  الس   -املثا    نل ل   عل-وم 

 ته    م  ش  ته  هب   وا ق   ه وأ    ه  ل  ذ  وبه  ه 

 زيىلىلارة   داب    ن  وم   ،القلور   ةه زيىلىلاره  ع ىلىلده اجل ىلىلائز   كتىلىلاب  فتىلىلذكر  هىلىلذه املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائىلىلل  يف  ،اطس  العىلىله 

م  » :د  الوار   الذكر   القلور   اله ده  ك     الس  اره  عه م   ده نيه  قهو 
م    ؤ   .الم  الس   أحكامه معه  كرونه ذ  ف ه ، «م 
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إال   الة  الص   حي ص  ته  ال الذي  اب  االجت   هو ما  ؒلني  ف ،جانة  ال    اجت اب    ه  رشه   ا:رابعً 

 احلك    يف ره أث   وإن   الصىلىلىلىلالة    ة  صىلىلىلىل   يف هاجود  و   ر  ؤث  ي   ال التي ال جانىلىلىلىلىلة   أحوا    هي وما ه،ب

 .راهة  الكه  هة  ج   ن  م    في  د  ك  الت  

ه له ف ،دة  ل  الق   انىلىلىلتقلا    خامسىلىلىلا:  هذا نم   نتث ه سىلىلىل  ي   ن  مه  ني  به   ث   ،ط  رشه  هأن   القلدة   انىلىلىلتقلا    يف ني 

ه وبه  ،رط  ىلىلىلالش  الكعلة   ني  عه  انتقلا  هو هل ،رط  ىلىلىلالش هذا به ت قق  يه  الذي به الواج   ره د  القه  ني 

 .؟الكعلة   جهة   قلا   انت   أو

ه فله  ،الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلالة   يف  ة  ال    رشط   نعه  الكالم   إىل  ؒاآتقله ال   هة ،  نىلىلىلىلىلىلىلىلىلادنىلىلىلىلىلىلىلىلىلا:  الذي ما ني 

 :أمرانها، وها ف  ب  طده ي  

 .الة  الص    ني   ع  ته . 1

 .االئتامم   أو   اإلمامة   ح ث   نم   املصل   حالة    ني  ع  ته . 2

 تها.هج   نم   با  موم   اإلمام   عالقة  و ال  ة    ي  غ  بته  تتعدق   التي املسائل   بعضه  كره ذ ث   

ه له فه  "ة  اله الص   ة  فه ص   اب  به " إىل  ؒاآتقله  ث     ا ذاكرً  رها خ   إىل لاأو   نم   الصالة   صفةه  ني 

 أو ركاناأل  يف ذلكنىلىلىلىلىلىلىلىلىلواءً  الكامدة   الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلالة   صىلىلىلىلىلىلىلىلىلفةه  فذكره  ها،  ه ونىلىلىلىلىلىلىلىلىل   اوواجلات   اأركاهنه 

 .الس ن وأ الواجلات

 ف  تىلىلال   املرأةه  فىلىلإن   ،واملرأة   الرجىلىلل   بنيه  الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلالة   صىلىلىلىلىلىلىلىلىلفىلىلة   يف الفرق   بل ىلىلان اللىلىلابه  خت ه  ث 

 .اللاب   هناية   يفوجعله ذلك  الصالة أحكام   بعض   يف الرجله 

ده  ذكر  ب   بالصىلىلىلىلالة   قه املتعد   الل ثه   ؒمت   ث    ع 
ه  ف  ، وما ي   الةالصىلىلىلىل   يف ما ي كره  وإن  لاح 

  ن  ك  يه  مل
 .هاس     ج   نم 
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 أفعا    ن  م   بفعل   اإلخال    عل ب  يَتت   وما اوواجلات   الصالة   أركان   ل ان  ل   الفص   عقده     ث  

 .ذلك عل يَتتب   ماو ن ةً  أو لاواج   أو ك ار   ترك ن  كمه  ،الصالة  

 و  ج  نىلىلىلىلىل   اب  به " نىلىلىلىلىلامه بابا عقده     ث  
عه ، الصىلىلىلىلىلالة   يف اطط  أحكام   ل ان  ل   "و  ه  السىلىلىلىلىل   د  وآجد  أن ه مه

ون    أو كان ادً م  عه  الصالة   يف اطط ه  اللاب هذا يف ذكره  هأن   إال   هو  الس   نجود   عن التلويب   كه

هف دام  عه  كذا فعل أو كذا  زاده  ن  مه  أن   لنيي   فهو ا،هوً نىلىلىلىله  كم   هف كم   هوا نىلىلىلىله  هفعده  وإن   كذا   

 ثالثة   إىل الصىلىلالة   يف هوالسىلىل   ومرجع  ، الة  لدصىلىل   دة  ط  ملل  ا األمور   بعضه بعد ذلك  وذكره  كذا،

 :أحوا 

 و  قه ال زيادة  ال تهاته  ج   در  ويه  ،زيادة  . ال1
 .فعد ة  ال زيادة  الو ة     ل 

 .والس ة   ب  والواج   كن  الري  ص  آق هتته  جه  در  ويه  ، قص  . ال2

 ده عه  يف كي الشىلىلىلىلىلىلىلىلىل   هته ته  ج  ر  ده    يه و ،كي شىلىلىلىلىلىلىلىلىل  . ال3
 كاألركان األفعا    من ل  ع  ف  يف  أو عات  كه الر   د 

 .الزيادة   يف الشك   أو والواجلات  

 لعض  ب   صي ته ته   اكىلىلامىلىلً أح   ف ىلىله كره ذه  "ع  وي طه الت   ة  اله صىلىلىلىلىلىلىلىلىله  اب  بىلىله " هام  نىلىلىلىلىلىلىلىلىله  ابىلىلابىلىله  ذلىلىلك بعىلىلده   عقىلىلده ث   

ها كالسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلابق   التلويلىلات  وآهجد  أن   ،الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلدوات    الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلالة   وأركان   السىلىلىلىلىلىلىلىلىلهو   سىلىلىلىلىلىلىلىلىلجود   ذكر 

 لا صىلدوات   ه اكه لكن   ،األصىلل   يف الصىلدوات   مج عه  تع ي  هاوغي   اومكروهات   اوواجلات  

 الة  صه  باب   يف  ؒكره ذه فه ، هده ع  به  التي واب  واألب   اللاب   هذا يف هافذكره  هاصي ته   أحكام  

.ل   ه ته املس   الصدوات   ع  طوي الت    ةه
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 :آوعان   ع  طوي والت  

ع  1  ان:، وله قاعدتدق  ط  م  . تهطهوي

 . هي  ال    أوقات   داعه  امه  قت  وه  ل  ك   يف روع  ىلش  مه  ه  أن   أ.

 .ن ه ث  مه  ن ه ث  مه  يكونه  أن    هف   له ضه ف   األأن  ب. 

 .هار  ال    ع  وي طه ته  ن  م   ل  ض  أفه  الد ل   عه وي طه ته  أن  ج. 

ع  2  ذكره  ث    ه،ووقت   هأكثر  و هد   قه ك مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائله  ن  م   ه  ب   تعدق  يه  وما ره ت  الو   فذكره ، د  املق    . الت طهوي

 لسىلىلىلىلىلىلىلىلىلجود   هر  ك  وذ  ، التالوةه  نىلىلىلىلىلىلىلىلىلجوده  ذكره  ث  ،الراتلىلةه   نه السىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ذلك بعده  ذكره  ث  ،الَتاويحه 

 جهة   من الصىلىلىلالة   أحكام   ه  فده   وآة  سىلىلىل  مه  صىلىلىلالة   هأن   إىل إشىلىلىلارة   التطوع   صىلىلىلالة   باب   يف التالوة  

 الصىلىلىلىلالة      ك  وح   مسىلىلىلىلة  اط ال هي   أوقات   بل ان   اللابه  وخت ه  ،سىلىلىلىلد    والت   كلي  والت   هارشوط  

 .ف ها

 :أقسام   ثالثة   إىل  قس   ته  ال هي   أوقات   إىل بال ظر   والصدوات  

 .ت  ق  وه  ل  ك   يف اهه د  ع  ف   يوز   صدوات  . 1

 .ظ  د  املغه  الوقت   يف م  ر  ته  وه  ظ  د  املغه  ي  غه  هي  ال    وقت   يف هاد  ع  ف   يوز   ت  صدوا . 2

 .وافل  ال    يف األصل  هو  وهذا ،هي  ال    قات  أو   ل  ك   يف هافعد   م  ر  حيه   صدوات  . 3

 أقلي كاآت   ام  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلول ه،كعادت   اجلامعة   صىلىلىلالة   حك ه  فلني   ،اجلامعة   بصىلىلىلالة   يتعدق   ابابً  عقده  ث   

    الفصىلىلىلىلىلىلىلىلىلو منه  هيتلعىلىل   ومىلىلا اللىلىلاب هىلىلذا يف ذكره  ومىلىل موم   إمىلىلام   ن  م   نتكو  ته  أن  اجلامعىلىلة   أحوا   

 ق  ل  سه ك باالئتامم  تتعدق   مسائله وذكره  ،اجلامعة   صالة   به ك  تدره  وما ،واإلمام   االئتامم   أحكامه 
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ه  أو   ه  ام  مه إل   ا  موم    أيضا وذكره  ،لدمرأة   بال سلة   اجلامعة   صالة   مس  ة  و ،ه     عه  ا  موم   ف  دي ته

إذ   ه،ي  غه  عل اإلمىلىلام   قىلىلدي   ت ورشوطه  اإلمىلىلامىلىلة    ىلىلة  صىلىلىلىلىلىلىلىلىل   رشوطه  فىلىلذكره  بىلىلاإلمىلىلام   يتعدق   مىلىلا

 رشط   وه مىلىلام هىلىلا و اإلمىلىلامىلىلة   صىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلة  ل   ط  رشه   هو مىلىلا هىلىلا   م   اإلمىلىلام   يف املطدوبىلىلة   األوصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاف  

 .ف ها هي   غه  عل هم  ي  د  ق  لته 

    آ   اختالفه   ؒره كه وذه 
 . ه  ت  إمامه  ه  ره ك  ت   ن  ومه  ا  موم   ن  عه  اإلمام   ة 

 وتارة هيم     ن  عه  وتارةً  هفه خد   يقف   تارةً  هأن   وذكره  ه،م    يقف   وأينه  ا  موم   وقفه مه  ذكره     ث  

 ط،قه فه  هيسىلىلىلىلىلىلىلىلار   ن  عه  أو   اإلمام   أمامه  ا  موم   وقوف   ع  مت   يه  هأن   وذكره  ه،م    يه  وعن   هسىلىلىلىلىلىلىلىلار  يه  عن

 .ف  الص   فه خد   د  ر  فه امل    صالة   مس  ةه  وذكره 

  رشوطه  ذكره  ث   
 
 ق  يتعد   ما ها   وم   ا،طدقً م   امم  باالئت يتعدق   ما اه   فم   ،باإلمام   ا  موم   اقتداء

 خارجه  االئتامم   يف ونط  َت  يشىلىلىلىلىلىلىلىل   املثا    نىلىلىلىلىلىلىلىلل ل   عل  فإهن   د،املسىلىلىلىلىلىلىلىلج   خارجه  كانه  إذا باالئتامم  

 .هداخد   الف  خ  ب   الرؤيةه  املسجد  

 اب   سىلىلىلىلىلىلىلىلقط  يه  التي ار  ذاألع ب ان   يف صىلىلىلىلىلىلىلىلالفه  اجلامعة   لصىلىلىلىلىلىلىلىلالة   التابعة   الفصىلىلىلىلىلىلىلىلو    نه م   ذكره     ث  

 .امعة  اجله  الة  صه  وب  ج  و  

  ئة  هه   ي  غ  ته ب   ق  د  عه ته يه  ذار  األع   ألهل   باب   ر  ك  ذ    إىلاجلامعة   ط  و  ق  نىلىلىلىلىلىل   ار  ذه أع   ر  ك  ذ   دع  به  لقه ته اآ      ث  

هتني  ن  م   الصالة    : ج 

 هه ج   ن  م  . 1
ه به  عه مه يه   أن   ل  صه لدم   وز  يه   ن  به  ت  ق  الوه  ة   .ني   ته اله صه  ني 

 هه ج   ن  م  . 2
 ني   ته عه ك  ره  إىل عات  كه ره  ع  أرب   ن  م   املسىلىلىلافر   ق  حه  يف الة  الصىلىلىل   ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلصىلىلىله ق  ت   امكه فه  ، ئةال ة 
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 واملسىلىلىلافره  املريضه   ف ه   وذكره  ذار  األع   أهل  صىلىلىلالةه  فذكره  ،طائف  ا صىلىلىلالة   ه ئة   تغي  ته  وكام

 .واطائفه 

 فصىلىلىلال ، وعقده ر  املسىلىلىلاف   صىلىلىلالة   أحكامه  ف ه لصىلىلىل  فه و املسىلىلىلافر   صىلىلىلالة  ب   ق  د  تعه يه  اًل صىلىلىل  فه  قده عه     ث  

 اأهنىلىل   ف ىلىله وذكر اطوف صىلىلىلىلىلىلىلىلىلالة   يف الفصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  عقىلىلد و ،الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلالتني بنيه  ع  اجلم   رشوطه  ف ىلىله بني  

 .ةزه ائ  جه  اهه دي ك   بعدة  صفات   ☺ لي  ال    عن   ت     صه 

 ع ىلىلد العلىلادات بسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلائر   تتعدق وإآام اطوف   بصىلىلىلىلىلىلىلىلىلالة تتعدق   ال ب  املىلذهىله  يف قىلاعىلدة هىلذهوه 

 ز  و  ويه  ح  صىلىلىلىلىلىلىلىل  يه  ة  تعدد  م   ب ئات   ☺ لي  ال    عن   لتت  ثه  التي العلادةه  أن    ؒأمحده  اإلمام  

، عل غيه ه ه فيج   هابعضىلىلىلىلىلىلىلىله  تار   ه  د  قه  ه   لك  وه  ،فات  الصىلىلىلىلىلىلىلىل   تدكه  ن  م   ة  فه صىلىلىلىلىلىلىلىل   ب ي   اب   اإلت ان  

 الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلالة ر   أذكىلىلا غ  صىلىلىلىلىلىلىلىلىل   بعض يفو اطوف صىلىلىلىلىلىلىلىلىلالة بىلىلاب يفو األذان   يف حىلىلاصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل   هىلىلذاو

 .ذلك وغي والتشهد   اح  كاالنتفت

به  ث   نم   معىلىلىلةه اجل   ألن   اجلامعىلىلىلة    صىلىلىلىلىلىلىلىلىلالة  بعىلىلىلده  هبىلىلىل   وجىلىلىلاءه  اجلمعىلىلىلة   بصىلىلىلىلىلىلىلىلىلالة    تص بىلىلىلابىلىلىلا بو 

 اطمس   الصىلىلىلىلىلدوات   يف اجلامعةه  لكن  ، اجلامعة   وجوبه  نىلىلىلىلىلابقا ذكر وقد ،اجلامعة   هارشوط  

 افإهن   اجلمعة صىلىلىلىلىلىلالة   يف اجلامعة   بخالف   لدصىلىلىلىلىلىل ة   رشطا تل سىلىلىلىلىلىله  هالك    واجلةً  كاآت وإن  

 هىلىلىلذا حك ه  بني   ث  اجلمعىلىلىلة، ب ك    اللىلىلىلاب هىلىلىلذا وابتىلىلىلدأ اجلمعىلىلىلة، صىلىلىلىلىلىلىلىلىلالة لصىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلة رشط  

 هحضىلىلور   هلو ،اجلمعة   ع ه نىلىلقطت   نمه  وحك ه ؟ تسىلىلقط نم  وعه  يقع نمه  علف الوجوب  

 .ال أو العدد احتساب جهة   ن  م   ز وي   به عقد     ته  اجلمعة   إىل

 اططلة   أركانه  وذكره  اططلة، نه م   با يتعدق وما هاصىلىلىلفته  وذكره  اجلمعة   صىلىلىلالةه  وصىلىلىلفه  ث 

 يف ن  املكا ز  ج  حه  مسىلىلىلىلىل  ة  ك اجلمعةه  ره ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحضىلىلىلىلىل نمه ب   تتعدق التي اآلداب   وبعضه  ها،ورشوط
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 .غيه مع والكالم اإلمام   معه  والكالم   ،هاده ع  وبه  دهال  قه  طوع  الت   ومس  ة   املسجد  

 با بدأ اجلمعة  صىلىلىلالةفه  ،اجلمعة   صىلىلىلالة ف  ال      ب  با وهو "ن  ي  ده    ع  ال ة  اله صىلىلىله  ابه به " ذكر ث 

 اجلمعة، به عق   هافذكره  فاية،الك   عل ففرض   الع د صىلىلىلىلىلىلىلىلىلالة   أما عني، فرض   اجلمعة ألن  

 لتنيط  كاط   ال ئات   من وعدد   األحكام   من عدد   يف تشىلىلىلىلَتكان د  والع ة  اجلمعوكذا لكون  

 الصىلىلىلىلىلىلىلىلالة   قلل اجلمعةخطلة  ف تتدف كاآت ن  وإ كذلك واجلمعة انلتط  خ   له الع د  ف مثال،

ن  ت عقد ب  الصىلىلىلىلىلالة  جهة ن  م   وكذلك ،هابعد الع د  خطلة و  شىلىلىلىلىلَتطي   اجلمعة فإن  عدد مه

 با تد ق مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلائله  روذكه  ،الع د   صىلىلىلىلىلىلىلىلىلالة  وكذلك  االنىلىلىلىلىلىلىلىلىلت طان ف ها ويشىلىلىلىلىلىلىلىلىلَتط أربعون لا

 .هاوغي   الع د ام  أي يف داملق    والتكلي ق  املطده  التكلي  ك

 صىلىلالة باب يف لام أشىلىلاره  ، ونىلىللق أن  املسىلىل وآة   وات  الصىلىلد من اه   نيابه به  ذلك بعد ذكره  ث 

ه  ال  سىلىلىلىلىلىلىلىلتق  م   ابابً  امله  عقده  هولك    التطوع  ف  دتت وصىلىلىلىلىلىلىلىلفات   تطويل   إىل تتاج اأحكام امله  ن  أل 

 .عات  وي طه الت   نائره  عن

به   نىلىلىلىلائر ف ها تالف ة  خاصىلىلىلىل   فة  صىلىلىلىل وهي ،"ف  و  سىلىلىل  الك   ة  اله صىلىلىله  ة  فه صىلىلىل  " يف بابا  ؒبو 

 .الصدوات

 صىلىلىلىلىلىلىلىلىلفات بعدة تورده  إذا العلادة أن   وهينىلىلىلىلىلىلىلىلىللقت   التي القاعدةت ذكر   اللاب هذا ويف

 .تار  وم   مقد  م   بعضها كان وإن جائز   فاجلم ع

 قه س  ت  االن   ة  اله صه  اب  به "ىلىلىلىلىل: ب الصالة كتاب وخت ه 
 
 ف ها شعي   وما ونللها صفتها فذكر ،"اء

 .املطر   ب زو    املتعدقة  ن  الس وبعضه 
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 آانبه  رىأخ   أحكام   به يتعدق   ت  امل    وكان اجل ازة   صالة   الصدوات أنواع ن  م   كانه  ام  ىللو

 ةمخس وهي عد ه الصالة غي أخرى مسائل   به يتعدق   ته امل    لكن   اجل ازة، صالة ذكريه  أن  

 :أمور

 .ده  س  غه . 1

 .هكف    ته . 2

 ه .عد    الصالة  . 3

 محه د ه. .4

 .ه   ف  ده .5

 به تهاك  "ه نىلىلىلىلىلىلىلىلىلام مسىلىلىلىلىلىلىلىلىلتقال كتابا لا فعقد سىلىلىلىلىلىلىلىلىلتقلم   تلويب   عقد   إىل تتاج املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلائل   وهذه

 ل ا ع  و  ر  ىلىلىلىلباملش أوال فلدأ لوفاة،حداث  األ الزم ي   الَتت به  لويب  الت   ذاهه  يف وذكره . "ز  ائ   ه اجله 

 املشوع فام مات إذا ث  له، ملشوع  ا فام ره ىلىلىلىلاحت ض   ذاإ ث  ه،ت  ع اده  كانت لاب   املريض   تاهه 

 .هوفات   به عق  

 "ت  امل    ل  سىلىلىل  غه " يف الصىلىلىل  فه  له وعقده  ،ل  سىلىلىل  الغه  وهو امل ت تاهه  يب   ما ذلك به عق   ذكره  ث 

ه  بالتفص ل، هفه فوصه   . ه ز  املج   لس  والغه  لالكام   لس  الغه  وبني 

ق   حك ه   ؒذكره  ث   األبواب بعض ويف ة،د  عىل   أبواب   يف ذكريىل   ط  ق  والسىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ،ط  السىلىلىلىلىلىلىلىلىل 

 ر  هه ظ  ف ه  ق  دي التخه  عل قهآعد   هاعضىلىلىل  به  ويف ،عد ه   الصىلىلىلالة   يف كام هر  أشىلىلىل   بعة  أر   عل  ه احلك   قد  عه آ  

 ده الع   أبواب   يفكام  سان  إآ   صورة   ف ه
 يه ود   لد  الوه  وأم   فاس  وال    د 

 ة  د  ع   به فت قضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلي ؛ ني  اجله  ة 

  واز  جه  باب   يفكام  يوما أربعنيه  عل هق  د  عه آ   بعضىلها ويف ،احلامل  
 
 األربعني، له ل  قه  ة  فه ط  ال ي  إلقاء
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 و   إذا ح خا؛ أي  اجل ني   ة  والده  عل احلك    ق  د  عه ي   وتارةً 
 أبواب يف كام ح  ا خاار  صه  ل  هه ته وان   ده ل 

 .املواريث  

 الكىلىلىلىلامىلىلىلىلله و الواجىلىلىلىلبه   ه ز  ملج  ا، ف ىلىلىلىله وذكره  نه فه الكه  ذلىلىلىلىلك بعىلىلىلىلده   املؤلف ؒكره ذه  ث   

 . به  ه املست  

 كالصىلىلالة با املتعدقة   املسىلىلائل   وبعضه  ف ها، به والواج   امل ت عل الصىلىلالة صىلىلفة ذكر ث 

 حك و ه،سىلىلىل  ف  آه  ل  وقات   كالغا    ال اس   بعض   عل الصىلىلىلالةه اإلمام   ك  ر  وته  ب   والقه  ب  الغائ   عل

 .املسجد يفاجل ازة  صالة

 وأنواع ،امل ت   ن  دف صىلىلىلىلىلىلىلفةه     ث   ،ع     ب  الَت    مسىلىلىلىلىلىلىل  ةه  وذكره  ها، ه ف  وده  ازة  اجل ه  ل  محه  ك ف ةه  ذكره  ث 

 أحكىلام   نم   اللاب بذا يتعدق ماذكره و، فن  الد   صىلىلىلىلىلىلىلىلىلفةه     ث   ،ق  والشىلىلىلىلىلىلىلىلىل   د     الد  وهي:  ر  القلو

 .ذلك يف وز  يه  وما ه  كره ي   وما رم  حيه  ما فذكره  القلور  

 القلور وزيارة امل ت، ألهل الطعام ع     صىلىل   مثل ة  زيع  الت   أحكام   إىل يسىلىليةً  إشىلىلارةً  أشىلىلاره  ث 

 .ف ها شع  ي   وما

 كرذ  ب   أبده  وكالعادة  ، "اة  كه الز   اب  ته ك  " وهوجديدا  كتابا  ؒاملؤلف   عقده  كذل   بعده 

 ين  الىلىلد   ره وأثه  ،الزكىلىلاة   وجوب   رشوطه  وذكره  ،الوجوب   الزكىلىلاة حك ه  وأن   التكد في   احلك   

 .كاة  الز   ف ها ب  ته   التي األموا    هي ماو الزكاة، إنقاط   يف

 مىلىله    به   اة  كىلىله زه " وهو    األو   وع  لد    بىلىلابىلىلا عقىلىلده     ث  
 أوال فلىلىلدأ ف هىلىلا، القو ه  له وفصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ،"ام  عىلىله األن   ة 

 .دار  ق  م   ل  ك   يف والواجبه  هاته له ص  أن   وذكر اإلبل بزكاة  
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 مسىلىلىلىل  ة يف اللقر زكاة عن   هكالم   ع ده  ده ره ط  وانىلىلىلىلته  ف ها، والواجبه  اابه صىلىلىلىله وآ   اللقر   زكاةه  ث 

  ج  ره املخ   كونيه  ن  أ عىلىلام  األن   ب مىلىلة   زكىلىلاة   يف له األصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   فىلىلإن   ،كور  الىلىلذي  نه م   الزكىلىلاة إخراج
 نه م 

 .كور  الذي  إخراج   ها   ف   ز   ي   مسائله  ثالثةه  ذكره  هلك    الذكور، نه م   ال اإلآاث  

ا    بنيه  ة  طه د  اط   وأثره      ه الغه  زكاة   حك  ذكره     ث   خه ة  أشىلىلىلىلىلىلىلىلىل  د 
ه ع  د ك   كاة  الز   إياب   علما يهم 

 .اهه اط  قه إن   أو

 يف سىلىلىلىلىلىل  ة  مه     ب هه  ب  ي  و  ل  ته  ضىلىلىلىلىلىلاأي   التلويب   وهذا ،امره والث   به و  ل  احل   زكاةه  ف ه   ذكر اباب ده قه عه     ث  

 امر  والث   ب  و  احلل   زكىلىلاةه  ه  ف ىلىل   كره فىلىلذه ، ض  ر  األ نه م   ج  اطىلىلار   بزكىلىلاة ه  ع ىلىل   ب   عه ي   ه ضىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ع  وبه  ،اللىلىلاب  

 . هف   الواجب   ما ها   م   واحد   كل   يف وبني  ، كاز  والر   ن  املعاد   وزكاةه  ،ل  العسه  وزكاةه 

  وه  ،ف  ل  املؤه  ن  مه زه  يف ذاوهه  ان  ده قه ال    اه  وه  امن  األث   زكاة   إىل ذلك بعده  له قه ته اآ   ث   
 اس  ال    ن  ك  يه  مله

 .ةه ض  والف   به هه الذ   ن  ي  قده ال    إال   امدةً كه  ةً م    ثه   امه ثه  ه  آه و  دي ع  يه  ءشه ب   ونه د  عامه ته يه 

 ضىلىلىلىلىلة  والف   هب  الذ   صىلىلىلىلىلاب  آ   يف ذكره  ث    ،الواجبه  ره د  والقه  ضىلىلىلىلىلة  والف   هب  الذ   صىلىلىلىلىلابه آ   فذكره 

  هده    ع   كانه  إن   ة  ضىل  الف   إىل هب  الذ    ي ضىله ي   ل  هه 
  ن  م   آصىلاب   ف  صىل  آ 

   ي ضىله ي   ل  هه وه  ام،ه     ده ك 
 اب  صىله آ 

 .؟!ال مأ جارة  الت   وض  ر  ع   صاب  آ   إىل امن  األث  

  احل   رة  و  ص   يف ذ  خه ت  ت   وقد   ضة  والف   الذهب   وهي ين  ده ق  ال    كاةه زه  ره كه ذه  ام  ىلىلىلىلىلل
  اه   كره ذه فه  امللاح   ل 

  احل   زكاة   حك ه 
ه وبه  ،ل  ي احل   وه ه   امه  ني 

 .والفضة الذهب يف م   ر  امل ل  احل   وه ه   اوم اح  املله  ل 

 ،ارة  جه الت   ض  و  ر  ع   كاة  زه  كه ل  ذه ب   د  صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله ق  وي   ،"ض  و  ر  الع   اة  كه زه  اب  به " إىل  ؒاآتقله  ث   

ا عروض  ضه و  ر  ع  ال ألن     ه    ق    إم 
ا و ة   عروض   هو الزكاة   ف ه تب فالذي ،تارة   عروض  إم 
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 جارة  الت   عروض   وزكاة   ا،ب يتعدق وما لتجارةا عروض أحكامه   ؒفلنيخ  ،التجارة

 مه    ق   يف
    عه  يف ال هات 

  ة  عه اب  ته  يف ها  
 ويف ه،وقدر   ال صىلىلىلىلىلىلىلىلىلاب   كمعرفة   سىلىلىلىلىلىلىلىلىلائله مه  يف ينده ق  ال    زكاة  ل 

 .آقدا هاق مته  اموإآ   ااهنه  ه أع   التجارة   روض  ع   زكاة   يف ج  ر  ت    اله  كفإآ    ها،ف   ج  ره خ  م  ىلال مس  ة  

 وهذا ،ا ا    زكاة  ب   تتعدق   التي ة  قه اب  السىلىلىلىل   واب  األب   الف  خ  ب   ن  ده الله  زكاة  ب   يتعدق   ابابً  عقده  ث   

   و  له وه     ائ  لدصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ةً ره ه  ط   ت  عىلىله رش    اإهنىلىل  فىلىله  ر  ط  الف   كىلىلاة  زه  بىلىلاب  
ه له فه  ،اب  صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله لد    اكىلىلً ال  مىلىله  ن  ك  يه  مله  ه   ىلىل  ف   ني 

  والكراهة   ت لاب  واالنىلىلىلىلىلىلىلىلىل   لوجوب  ا كوقت   اات  قه وأو   ر  ط  الف   زكاة   وجوبه 
 
 ث   ، والقضىلىلىلىلىلىلىلىلىلاء

نعه  بني   ها املكد ف   ج  ره ت   م  ج  ر   . تهبه  ل  أه   ن  وعه  ه  س  آف   نعه فه  خ 

 هىلىلذه يف ج  ره      الىلىلذي واملقىلىلداره  ،الفطر   زكىلىلاة   يف ز   ت    التي افه  ىلىله األصىلىلىلىلىلىلىلىلىل    ؒذكره  ث   

 .ر  ط  الف   اة  كه زه  له ع  فه د  ت   الذي ن  ومه   اف  األص  

  د  بىلىل   ال كىلىلام  أح   ةه مىلىلخ ثه ف هىلىلاإخراجه  وأراده  الزكىلىلاة   وجوبه  اإلآسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلان   عرفه  إذافىلىل
 ااتىلىل  اعىلىله ره م   ن  م 

ه له ف ،"اة  كه الز   اج  ره إخ   ب  ابه " ه  ام  نىلىله  بابا لا  ؒده فعقه  ،الزكاة   راج  إخ   لصىلىل ة    رشوطه  ف ه ني 

 .راج  اإلخ   ومكانه  ذلك يف  ةه وال    وك ل  الت    ه ك  وح   اإلخراج  

 ل  أه   اب  به " يف ها ه    له ف ،الزكاةه  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلت ق  ته  التي ة  دد  امل ه   اف  األصىلىلىلىلىلىلىلىلىل   إىل  ؒاآتقله  ث   

ه له فه  امآ ىلىلة  الث    ىلىلاف  األصىلىلىلىلىلىلىلىلىل      وه   "اة  كىلىله الز   ه وبه  ،ه  إل ىلىل   كىلىلاة  الز   ع  دف   ز  و  يه   ن  مه  ني   دفع   وز  يه  ال ن  مه  ني 

 .ر  والكاف      اش  هه  كل ي إل ه  الزكاة  

  ره كث  ي   أن   لإلآسىلىلىلىلان   بي سىلىلىلىلت ه ي   ه  وأن   ع  طوي الت   دقة  صىلىلىلىله  كام  أح   بل ان   كاة  الز   كتابه   ه ته خه  ث   
 نه م 

 مه ظه وعه  ان  املكه  ل  ض  وفه  مان  الز   ل  ض  فه ب   ل  ض  ف  ته  الصدقةه  وأن   دقة  الص  
 .إل ها ة  اجه احله  ة 
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ه له فه "، ام   ه الصىلىلىلىل   ابه ته ك  ذكره " ث     ب  يه   ال هأن   املعدوم   نه وم   ،م   االصىلىلىلىل   كتاب   يف مسىلىلىلىل  ة  ه أو   ني 

 فه    كه وه  ،نه مضىلىلىلار م  و  صىلىلىله  ب  و  ج  و   ذكر  ب   الأو   لدأفه  ،ع  وي طه ته  هوفه  اه  عده  وما مضىلىلىلانه ره  م  و  صىلىلىله  إال  

 يه ؤ  بالري  ذلك ومعرفةه  هروج  وخ   هدخول  ب   ق  يتعد   ما ره فذكه  ،رمضىلىلىلىلىلىلىلىلىلانه  وقته  آعرف  
 ام  إمت  ب وأ ة 

اءه  إن   هاع  ض  و  مه  يف هار  ك  ذ  ون ه  الغ     مس  ةه  وذكره  ،شعلانه   له ائ  سه مه  كل  ذه  أث اءه  ركه وذه ، اهلل شه

 .   اله ال   رؤية  

 الذي ن  ومه  رمضىلىلانه  وم  صىلىله  عد ه ب  يه  الذي ن  ومه  ،وم  الصىلىل   جوب  و   رشوط   إىل اآتقله  ث   

 واحلامل   سىلىلىلافر  وامل ض  كاملري   ف ه ر  عذه ي   ن  ومه  عد ه يب ن  مه  حا   فذكره  ،هف  ر  ط  الف   له وز  يه 

  ة  ال    وهو الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلوم   يف مهام رشطا ذكر ث  ،الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلوم   ن  عه  عجز  يه  الذي والكلي   ع  ملرضىلىلىلىلىلىلىلىلىل  وا

  ةآه قار  م   تكونه   أن   ة  ال   يف  ل  واألصىلىلىلىلىلىلىلىل   ،ت قق  ته   فه كه و
 ما سىلىلىلىلىلىلىلىلي   ه ب   ذلك له    له ق   أو   ل  ع  الف   ة  لدايه ل 

 ب  ر  املغ   ده ع  به  داغه  ومه الصىلىلىلىلىلىلىلىل   ىوه آه  ن  مه فه  ،كثي   قت  وه ب   عد ه    ة  ال    تقدي    جازه  فقد   ومه الصىلىلىلىلىلىلىلىلخ  عدا

 وبنيه  العلادة   داية  ب   بنيه  الفاصىلىلىلىلىلىلل  كان  ،وآامه  قدي   ته  عه مجه  والعشىلىلىلىلىلىلاءه  املغربه  صىلىلىلىلىلىللكان قد و

ن  » ويف احلديث ،ذلك أجازه  رعه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالشىلىلىلىلىل لكن   طويال هات  آ       مه
نه  الصىلىلىلىلىل  هامه  ي له  ت   مله

 فهاله  الد   ل   م 

 هامه 
 .«ه  له  ص 

 فه ر  ع  مه  ن  م   زء  ج  فه  ،رات  املفط   عن   سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاك  اإلم   هقت  حق  وم  الصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ف
 حه  ة 

 قه    ق 
فىلة   وم  الصىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ة   معر 

 :عني  و  آه  عل واملفطرات  ، "ةه اره ف  الكه  ب  ج  و  وي   مه و  الص   د  س  ف  ي   امه " به ابه لا  فعقده  املفطرات  

 ار  هنىلىله  يف اجلامع   وهو فىلىلارة  الك ووجوب   وم  الصىلىلىلىلىلىلىلىلىل   سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاد  فه  عد ىلىله يَتتىلىلب   مىلىلا :األو  ال وع

 .هط  شه  ب   مضانه ره 

 .ارة  ف  كه  الب   الصومه  فساده  ب  وج  ت  فه  ،املفطرات   نائر   ال وع الثان:
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 أو ب  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوالشي  ل  األك   مس  ة   وهي وم  الص   بفساد   لاط  ارت   لا مس  ةً  أيضا  ؒوذكره 

 ب    ان  اإلت  
 
 :تانوره ص    لههل  واجل ،جهل   أو آس ان   عن رات  املفط   نه م   شء

 .باحلك    جهل  . 1

 .هنار  يف  هأن   ني   له ته يو ل ل   يف، ك ن  يهظ ن  املكد ف  أن ه باحلا    ل  ه  جه . 2

مضىلىلىلان،  امع  باجل   اخاصىلىلىل   اًل صىلىلىل  فه  عقده     ث    ره
ه و ارةه الكف   فذكره يف هنار   هار  الظ   ة  اره ككف   اأهن  بني 

 .ا   صه اط   س  ف   ه ب  

 افه  ا ه ه  و  
 م  ذ   يف نفتلقه  ها   عه  ز  ج  بالعه  سقط  ته  ال ارات  ف  الكه   عه مجه  ن  إ :ة  ده ئ 

 ماته  وله و ،اإلآسان ة 

 كه ر  ته  ن  م   هااج  ره إخ   به جه وه 
    ده عه  اته له جه وه  اإذه  ني   ته كفاره  إال   ه،ت 

 افإهن   ا زً اج  عه  اوب  ج  و   ده    ع   انه كه وه  ه 

 :اوه   ،كذل   بعده  ره د  قه  وله  نحت   هت  م  ذ   يف ت  ل  ث  ته  ال

 ط  الوه  ة  اره ف  كه . 1
 
 .ض     احله  يف ء

 ط  الوه  ة  اره ف  كه . 2
 
ه  يف ء  .انه ضه مه ره  ار  هنه

 .ةم  الذ   يف ت  ل  ث  يه  ااه  وه ن   وما

 وه 
 ن  كو  ته  هاعضىلىلىلىل  به  فإن   املسىلىلىلىلائل   عض  به  صىلىلىلىل ل  ف  ته  عه اضىلىلىلىل  و  مه     د  الع   ب  ال  طه  فه ر  ع  يه  أن      امله   نه م 

 د  ع   يف ةً كه َته  شىلىلىلىلىلىلىلىلىل  م  
 يفكامه  امن  األي  أبواب  و ام   ه الصىلىلىلىلىلىلىلىلىل   أبواب   يف ر  كه ذ  ت   اًل ثه مه  ة  اره ف  كه كال ،واب  أب   ة 

 ط  وه  ة  اره فىلىل  وكه  ،ج  احله  تىلىلاب  ك   يف ج  احله  ارات  وكفىلىل   ،ني   م  ال ه  ة  اره فىلىل  كه 
 
 ،ض     احله  اب  بىلىله  يف ض  ائ  احلىلىله  ء

 ات  اره الكفىلىل   ذهوهىلىله  ،هىلىلار  الظ   ب  تىلىلاك   يف هىلىلار  الظ   ة  اره وكفىلىل   ،ات  ايىلىله  ىلىله اجل   كتىلىلاب   يف ل  تىلىل  القه  ة  اره فىلىل  وكه 

 يىلىله د  فىلىل   يف امكه  ح  ب  ذه  وه ه   امىله  اهىله    وم   ق  ت  ع   وه ه   امىله  هىلا   وم   عىلام  إط   هو مىلا هىلا   وم   م  و  صىلىلىلىلىلىلىلىلىله  وه ه   امىله  هىلا   م  
 ة 

 .ج  احله 
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 ما اب  به  يف ره كه ذ  ت   أن   ب  انىلىلىلىلىل  امل ه  ل  به  ف ه رك  ذ  ته  ن  ط  و  مه  ل  ك   يف ر  ر  كه ت   ال ات  اره ف  الكه  فاصىلىلىلىلىل ل  وته 

 له مل انىلىلىلىلىلىله 
    ده عه  نه و  د     حي   ث    ف ه هاء  قه الف   ل  صىلىلىلىلىلىل  فه    فه  ا،ب   ق     د  ته  ة 

 تفصىلىلىلىلىلىل ل   رك  ذ  ي   ح  ب  الذ  ب   ق  د  عه ته يه  امه و ،ه 

 ق  ت  الع   ككفارة   ات  اره ف  الكه  ة  بق     ل  صىلىلىلىلىلىلىل  ف  ته وه  ي،اح  األضىلىلىلىلىلىلىله  باب   يف ف ه  ز  املج   ي  غه وه   ز  املج  

 عه تتىلىلاب   ع  طه ق  يه  الىلذي مىلا فه عر  ته  أن   ته أرد   فىلإن   ،هىلار  الظ   كتىلاب   يف ر  كه ذ  تىل   عىلام  واإلط   وم  والصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  

  ة  عه ا اآ   ب  و     الع  ما  أو م  و  الص  
 زه اإلج   نه م 

 
 له قه الر   ق  ت  ع   يف اء

 .ارهه الظ   اب  ته ك   إىل ع  ج  َته  فه  ة 

 وما    ائ  لدص   بي    ته س  ي   ما ذكره ف ،   ائ  الص   هاراع   ي   التي باآلداب   ق  يتعد   بابا عقده  ذلك بعده 

ه  التلويب   يف وذكره  له، هره ك  ي    ضىلىلىلىله القه  أحكامه آفسىلىلىلىل 
 
  :أي ،اء

 
 هراعات  م   ب  يه   وما م  و  الصىلىلىلىل   قضىلىلىلىلاء

 .ذلك وآ وه  يهت خ  ومس  ةه حك    ذلك، يف بي  ه ته س  ي   ماو ف ه

  وم  كصىلىلىلىلىلىلىلىله  ،مضىلىلىلىلىلىلىلىلانه ره  ي  غه يف  ب  ته   الصىلىلىلىلىلىلىلىلوم   نه م   أنواع   وه اك
 
 صىلىلىلىلىلىلىلىلوم  ل   بع  اته  وهوه  القضىلىلىلىلىلىلىلىلاء

 .ع  الش    ل  ب ص   ال ف  د  املكه  نه م   بسلب   إال   ب  ته   ال افإهن   ة  اره ف  والكه  ر  ذ  ال    اأم   ،مضانه ره 

 هب   ع  و  طه ته ي   الذي م  و  والصىلىلىلىلىلىلىلىل   ، ام  الصىلىلىلىلىلىلىلىل  من  ني سىلىلىلىلىلىلىلىله ي   ما ف ه كره ذه  ،ع  وي طه الت   م  و  صىلىلىلىلىلىلىلىله ل   ابابً  عقده  ث   

 :آوعان

ه غه   ة  الس   أيام   ن  م   يوم   أي   يف  هلل وم  ص   ه فه  ق  ده ط  م   ع  وي طه ته . 1  .هاع    ي  ه  امل    ام  األي   ي 

 .هاوغي   ةفه ره وعه  وعاشوراءه  م س  واطه  ني    ه كاالث   د     قه م   ع  وي طه ته . 2

 .روه  ك  امل م  و  والص   م  ر  امل ه  وم  الص   وهو ب  والواج   طوع  الت   صومه  قابل  ي   ما ذكره  ث   

ه ي   وماذا تكون   نومته  ر  د  القه  ل دةه  ذكره  ويب  تل  ال هذا ويف  .ف ها ع  ش 

  م  و  بالصىلىلىلىلىلىلىلىلىل   اط  له ت  ار   هوله  ،"اف  كه ت  االع   ابه به " ذكره  ث   
 د  ع   ن  م 

 ج  أو   ة 
 يف كون  يه  فاالعتكاف  ، ه 
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ه ي   وكذلك ه،م    ر  اخ  األوه  ر  ىلىلىلىلىلىلش  العه  ويف ف ه د  يت ك   هلك    هوغي   رمضانه   أن   ف  اكه ت  االع   يف ع  ش 

    صىلىلىلىلىلىلىل  ل   ط  رشه   ومه الصىلىلىلىلىلىلىل   إن   له    ق   بل   ،م  و  صىلىلىلىلىلىلىله  عه مه  يكونه 
 بعده  هذكره يه  أن   ف انىلىلىلىلىلىلىلبه  كاف  ت  االع   ة 

 .وم  الص   كتاب  

 نه م   روج  اط   وحك ه  هر  ذ  آىلىله  ك ه وح   حي صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  يه  وأينه  هومكىلىلاآىلىله  هوحكمىلىله  االعتكىلىلافه  ف ىلىله   ذكره فىلىل

 .ف ه بي ت ه س  ي   وما فه كات  االع   ل  ط  ل  ي   وما ف  كه املعته 

 ره م  والع   احلج   كتىلىلاب   وهو "ك  امل ىلىلانىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   تىلىلاب  ك  " إىل  ؒاآتقىلىلله  ث   
 ثالثىلىلةه  ف ىلىله وذكره  ،ة 

 :اكً سه    مه  نم  سه ي   أن   حي ص  يه م  ها  واحد   كلي  أش اء،

 .جي احله . 1

 .ة  ره م  الع  . 2

  ح  ائ  به الذ  . 3
  ه    ض  وأ   ي  د  هه  ن  م 

 قه    ق  وعه  ة 
 .ة 

   ي أعه  ك  امل انىلىلىلىلىلىلىلىلىل   اب  بكت هوتعلي  
 ،والعمرة   احلج   بكتاب   أو احلج   بكتاب   هغي   علي  ته  ن  م 

 .هاتلع  ي اومه  ي  اح  األضه   هاف   لخ  د  يه  امل انكه  ألن  

ه،كعىلىلىلىلىلاد احلك    بل ىلىلىلىلىلان   به يىلىلىلىلىل  و  ل  الت   أه لىلىلىلىلىلده ف  ذاهىلىلىلىلىله  وطه رش      ث   ،والعمرة   احلج   ك ه ح   ره كه ذه فىلىلىلىلىله  تىلىلىلىلىل 

 .باملرأة    تصي  ما اه   وم   ، ي ع  يه  ما هذه الشوط   ن  وم   ،الوجوب  

 ؛ وهي:احلج   ته    اق  وه مه  ذكره     ث  

 .ت     املواق   كدمة   ت  قه د  أط   إذا ل  األص   وهيه  ةمكاآ   . مواق ت  1

 .ج  احله  أشهر   وهي ةزماآ    مواق ت  . 2



113  

ه    م  ر  حي   ن  مه  ه    م   ، املكاآ  ةاملواق ت   يف ال اس   أحوا ه  وبني 
 م  ر  حي    ن  مه   ه     وم   ، قات  امل نه م 

  م  ر  حي    ن  مه   ه     وم   ،هبدد   ن  م  
  م  ر  حي    ن  مه   ه     وم   ،ةه ك  مه  ن  م 

ل   نه م   .احل 

 مه الز   ل  س  د  سه بالته  بدأه     ث  
 ،ك  س  ال ي  يف    و  خ  الدي  ة     آ   فهو ام  ره اإلح   هي ة  ض   قه     ف و   ،ج  لد ه  ي    

ه فله   المه الكه  عه له وأت   ،اك  سىلىلىله األن   نه م   امه ره اإلح   اده أره  ن  مه  هار  ته  ه   لذيا اومه  ه  اده أره  ن  مل ع  ره ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلشىلىلىل  ي   ما ني 

 ر  ف  م   إىل ن  ار  قه  نم   احلاجي  ي قدبه  ك ن   ر خه  إىل ك  سىلىلىلىلىل  آ   ن  م      وي  ه الت      ك     ب   اك  سىلىلىلىلىله األن   عل
 أو د 

 .وهكذا ن  ار  قه  إىل ع  ت  مه ته م   ن  م  

 .هاد  ت كي  عه اض  وه مه وه  اابه له    ت  ان   كره ذه  ة   ه ل  د  الت   اإلحرام   ده ع  ع  ره ىلش  ي   ما    أو   ن  م   كانه  ام  ىلول

 :ور  أم   ك  س  ال ي  يف خو   الدي  عل ب  ت  َته يه و

 اب  به " نىلىلىلىلىلىلىلىلىلامه بابا لا فعقده  ،اإلحرام   لله قه  حالال كاآت   أشىلىلىلىلىلىلىلىلىل اء  احلاج  عل م  ر  حيه   هأن   ال  ف و  

 ."ام  ره اإلح   ات  ره و  ظ   ه  

 :اعتلارات ة  عد  ب    قس     ته  وهي

 مه ر  ح   باعتلار   :األو    االعتلار  
  الرجا    عل هات 

 
 با، نيسىلىله اجل    أحد   اختصىلىلا    أو وال سىلىلاء

ةه ف  .اآلخر   دونه  هاأحد   عل م  ر  ته  و ظورات   امه     ده ك   عل م  ر  ته   ورات  ظ     ثم 

ل  زوا   احله  :انالث   االعتلار   ه ، فباعتلار   ه  ل  دي  ه بالت   هار  حظ   يزو    ظورات  امل  لعض  ظ ر 

 .انالث   ل  دي  ه بالته  إال   يزو    ال هاعض  وبه     األو  

 يه د  الف   باعتلار   :ث  ال  الث   االعتلار  
 ف ه د     الص  و ى،أذه  ة  فديه   هاف    ظورات   مخسة  فه اك  ،ة 

  هله  ع  امه واجل   به، صي ته  ه   جزاء  
ةه  به، صي ته ته   ة  يه د  ف   .كاح  ىلال    د  ق  عه  وهو ف ه ةه يه د  ف   ال ع  راب   ع  و  آه وثم 
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 ا وً ه  نىلىلىلىلىلىلىله  أو   ادً م  عه  هاده عه فه  إذا ما امل ظورات   نه فم   ف ه، و  ه  السىلىلىلىلىلىلىل   ر  أثه  باعتلار   :ابع  الر   راالعتلا  

 .ان   ه س  ل   وا ل  ه  باجله  ة  يه د  الف   ف ها ط  ق  س  ته  ظورات   ه   اكه وه ه  ،ة  يه د  الف   عد ه   ت  له وجه 

م  هها هادي وك    ."ام  ره اإلح   ات  ره و  ظ   ه   ابه به " اللابه  هذا ضه

ا   يه د  الف   اب  به " وهو هده ع  به  الذي اب  الله أم 
ره ف ه ،"ة  تتعد ق  بامل ظورات   ًى فد ف جد  أن ه ذكه

ى  ره ه  ية  د  بالف   هات   ه م  س  وته  ،امل ظورات   غي   يفوأخ   .هصي  ه   ان    ها   م   دية   فل  ك  فهد وإال   ز  وي ته

 ك  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ال ي  ل وع   يب   وأمر   ،الواجب   ك  لَته   يب   وأمر   ،امل ظور   لفعل   يب   أمر  فه اك 

 .وات  الفه  أو ار  صه لإلح   يب   وأمر   ،ان  ره والق   ع  تي مه الت   ي  د  هه  وهو

 كراره ته  هكرار  ته  يوجىلىلىلب   هىلىلىلل  و ،امل ظور   كراره ته  اللىلىلىلاب   هىلىلىلذا يف  ؒاملؤلف   ذكره  ث   

 يه د  الف  
 ؟!ة 

ج  تته    ة  املسىلىلىلىلىلىلىلىلىل   وهذه  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ة  مه  وهي ،كثيا  ر  تتكرخ و الفقه   واب  أب   يف ة  عام   ة  قاعدت در 

: ات  اره ف  الكه  يف ة  ده القاع  و ،ل  اخ  ده الت    
 يف حالهتهني 

: ىله ة  األو  الىلىله  ه ىلىل  ده عه فه  رىأخ   ةً مر   هأعىلىلاده     ث   ره ف  كه     ث   الكفىلىلارةه  ب  وجىلىل  ي   ئىلىلا   شىلىلىلىلىلىلىلىلىله  له عىلىله فه  ن  مه  أن   احلىلىله

 .ل  له ق  ته س  لدم   ل  اخ  ده الت   حي ص  يه  فال ؛ ةاآ  ثه  ة  اره ف  كه 

 هاض  ع  وبه  ل  اخه ده ته ته  ر  وه الصي  ض  ع  له فه     األو   ن  عه  ره ف  كه ي   أن   نه و  د   له ع  الف   ره ر  كه ي   أن   :ة   ه اآ  الث   ة  اله احله 

اءه  إن   و دها ،ال  .آدرنها ع دما اهلل شه

ب ث   جله  بوخ
 
 قو    إىل    ث   ╚ الص ابة    ثار   إىل ذلك فة  ر  ع  مه  يف ع  ج  واملر   ،د     الص   زاء

 ن  ك  يه  مله  ولو م  ره احله  يف ده    الصىلىلىلىلىلىلىلىل   ذكره يه  أن   به آانىلىلىلىلىلىلىلىله  اإلحرام   يف  ده الصىلىلىلىلىلىلىلىل   ره كه ذه  ام  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلول ،ني   له د  العه 
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 ؛املدي ة   وحرم   مكةه  م  ره حه  بنيه  ق  ر  فه ة ثم  و ،م  احلره  يف د     الصىلىلىلىلىل   له ز  و  يه   ال ه  إآ  فه  مار       اإلآسىلىلىلىلىلان  

 روق  ف   وه اك ،املدي ة   د     صىلىلىلىلىلىلىلىلىله  الف  خ  ب   جزاء   ف ه مكةه  ده    صىلىلىلىلىلىلىلىلىله  ن  لك   ،د     الصىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ف هام م  ر     ف ه 

 .ها ه    به  رىأخ  

 جد  املسىلىل   دخو    ث    ؟مكةه  ل  خ  د  يه  أينه  ن  فم   ،مكةه  خو   د   ن  م   ابتداءً  احلج   ف  صىلىل  وه ب   هأده به  ث   

ه به     ث   وافه الط   فىلىلذكره  ،املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلجىلىلد   دخو    ع ىلىلده  هبىلىل   دأ  لىلىل  يه  الىلىلذي ومىلىلا ؟كون  يه  أينه  ن  م   حلرام  ا  ني 

ه  يه ع  السىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ذكره  واف  الط   وبعىلىلده  ه،وأحكىلىلامىلىله  هطىلىله و  رش     بعىلىلده  ذكره  ث  ه،وأحكىلىلامىلىله  هرشوطىلىله  وبني 

 .له دي  ه الت   ذلك

 سىلىلىلىلعنويه  يطوف   ن  مه   ه وم   ،ع  ت  مه املته  وهو ويت دل   سىلىلىلىلعنويه  يطوف   ن  مه  ه    م   اج  ج  واحل  

 .د  ر  واملف   ن  ار  القه  وهو امً ر      لقنويه 

 يه و  الَت    يوم   وهو الثامن   ال وم   أعام ه  ذكره  ذلك عده به 
 وهو التانىلىلىلىلىلىلىلىلىلع   م  و  ال ه  أحكامه  ذكره     ث   ،ة 

 هفإآ   ةه فه ره بعه  الوقوف   داعه  ما  ة  ال    ف ها ط  َته شىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ي   احلج   ك  م انىلىلىلىلىلىلىلىلىل   وكلي  ،ةه فه ره بعه  وف  ق  الو   يوم  

  حي صىلىل  يه 
  ي   غه  ن  م 

    آ 
 ح  صىلىله  آائام هاجاءه  أو عرفة   اأهن   ف  ر  ع  يه  ال وهو عرفةه  إىل ان  سىلىله إآ   جاءه  وده فه  ،ة 

 ده ز  م   ذكره  ث    ،هوقوف  
 وهي:  ر  ال    وم  يه  ام ه أع   ذكره     ث    هاف   ز   ي    وما ةفه ل 

 .الرميي . 1

 .ح  ب  الذ  . 2

 .ي   ص  ق  الت   أو   ق  د  احله . 3

 .ي  ع  الس  وه  اف  وه الط  . 4
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ه  ث      ي  م  والر   ريق  ىلش  الت   ام  أي   أحكامه  بني 
 .اع  ده الوه  اف  وه طه  ام  كه أح   ن  عه  الكالمه  وخت ه   ها،ف 

 مدي ةه  يزورونه  احلج   بعده أهن   و بع دة   أماكنه  ن  م   احلج   إىل ي تونه  ال اسه  أن   ة  اده العه ألن  و

ه  ☺ لي  ال    ه  ☺ ال لي   قب   بزيارة   يتعدق   ما فلني      صىلىلىلىلاحله  ي  وقب 
 كانه  ام  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلول ،¶ ه 

ه  ،هاتىل  له وواج   احلج   أركانه  بني   ،ن   ه ونىلىلىلىلىلىلىلىلىل   وواجب   ركن   هو ما ف ه ج  احله  لصىلىلىلىلىلىلىلىلىلفة   هر  ك  ذ    وبني 

 .ن   ه السي  منه  اقيالله  ب ن   وذكره  ،الات  وواج   رة  العم   أركانه 

 ،ر     ال    يوم   ر  فج   طدوع   بعده  عرفةه  إىل ل  صىلىلىلىلىلىلىلىلىله ف ه  ،احلجي  هت  فو   ه فه  ج  احل إىل سىلىلىلىلىلىلىلىلىلان  اإلآ   ي ت د  قه 

  احلىلىلاجي ع   ه م  ي   وقىلىلد   ،األحكىلىلام   نه م   ات  وه بىلىلالفه  يتعدق مىلىلا  ؒفلني   ه،فىلىلاتىلىله  قىلىلد   احلجي  يكون  و

ه له فه     و  خ  الدي  منه   آفقة   اع   ه ضىلىلىله  أو بمرض   أو و  د  عه ب   امل ع كانه أ نىلىلىلواء   ،ار  صىلىلىله باإلح   ق  يتعد   ما ني 

 .هاالختالف   هاأحكامه  فلني  

  ه ز  املج   ن  والسىلىلىلىل   ، ةه    ضىلىلىلىل  األ   فذكره  واألضىلىلىلىلاحي، الذبائح   عن   بالكالم   الكتابه   ه خته  ث 

 اإلج   نه م   ا اآعة    وب  الع   هي وما ،ز   ت   شىلىلىلىلىلىلىلىلخص      كه  وعن   ،ف ها
 
 يف بح  الذ   فةه وصىلىلىلىلىلىلىلىل   ،زاء

 ح  ب  الذ   ووقته  ،بح  الذ   ده    ع   هقول   ع  ره ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلشىلىلىلىلىلي   وما ،ح  ب  الذ  هيه و هاي   غه  ويف ر     ال   وهيه  اإلبل  

له يف و ،واآتهاءً  ابتداءً  لهت   ه    عه ته ا متهن ما هلك    ة   نىلىلىلىلىلىلىلىلىل   اأهن   ف ها ة    ه األضىلىلىلىلىلىلىلىلىل  أن  األصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  جه  ،ت وه

ه  ها ه ب    ق  الفر   وما ح  ذبه ت   نومته  العق قة   حك    اومه  ،   سه ق  ت   وك فه    ه    األض   وبني 
 .ة 

ه األخ   الكتابه  ذكره  ث      تدف   اجلهاد   وكتاب   ،"اد  هه اجل   اب  ته ك  " وهو، ادات  له الع      س  ق   يف ي 

 ت  ته  ة  قه اب  السىلىلىلىلىلىلىلىلىل   واب  فاألب   ه،د   ه  يف اء  هه قه الف  
 ا،مع ه  ر  مه  الذي ت ب  الَت    عل عة  به األر   اهب  املذه  ق  ف 

 عه  هر  يذك ه فلعضىلىلىلىلىلىلىلىلىل   اجلهاد   اأم  
 أبواب   يف هذكر  يه  ه وبعضىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ،ةً اده عله  هباعتلار   ت  العلادا به ق 

  ه أث   يف هعد  يه  ه وبعضىلىلىلىلىلىل   ،ار  ف  الك   اف   ه أصىلىلىلىلىلىل   من   ف     صىلىلىلىلىلىل   معه  ل  عام  ته  هألن   الت  امه املعه 
 
 أبواب   اء
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  ه   م  ضه ته يه  امه ىلىلىلىلىلىلىلل   ها و  وآه  ايات   ه واجل   راح  اجل  
 فقد   احل ابدة   اوأم   ذلك، غي   أو ح  ر  جه  أو ل  قت   ن  م 

 . ؒةه امه ده ق   البن   «ع     املق  » ترت ب   عل ه ل  ت  ك   يف هترت ل   انتقر  

 ه،ر  أكثه  ومىلا ه  دىلي أقه  ومىلا ر  غو  الثي  يف اط  بىله الر    ىلان  وبه  ،همىل  ك  ح   بل ىلان   اجلهىلاد   كتىلابه   ؒألىلده ف

 ،هاد  اجل   يف ام  مه اإل ن  وإذ   ن  ي  لده الوا  ن  إذ   عتبه  ي   نمته  واد  هه اجل   يف ن  اإلذ   حك ه  ذلك بعده  ذكره     ث  

 التي األموا    عن    ه د  كه وته  ،ح  د  صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  يه  ال ن  مه  ع  وم    اجل ش   د  قي فه ته  يف اإلمام   واجلات   ذكره  ث   

 الغ  مة   منه  ذ  األخ   وحك    ،ةه عه ق  الوه  ده شىلىلىلىلىلىلىلىله   ن  مه  عل    سىلىلىلىلىلىلىلىل  قه وت   ع  فه د  ت   فه وك    الغزو   يف ؤخذ  ت  

ه  ت  كىلىلاآىلىله  إن   اأمىلىل   ولىلىلةً ق     مه  وااًل أم   ة  مىلىلىله       الغه  ت  كىلىلاآىلىله  ن  إ هىلىلذا ،   و  د  الغ   وهو
 ام  أحكىلىلىله  هىلىلافده  أرايض 

ه  امه اإلمه  أن   ره وذكه  هاتصىلىلىلىلىلىلىلىلي  ه به  ض  األر   يف ي   م   ق  وه  ني 
 هاعد    ذه أخه  هافه قه وه  فإذا ها،م     سىلىلىلىلىلىلىلىل  ق  ته  وأ هاف 

ه حك ه  ا،راجىلىلىلً خه  ه  ث    ف ىلىلىله، ع   ه صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ي   ومىلىلىلاذا هىلىلىلذا اج  ره اطه وبني   وك ف ىلىلىلةه  ا ىلىلىلا    ت  ب ىلىلىل   ده موار   بني 

 رص  
 .هاف 

  فىلىلإهن   ،القتىلىلا    أحكىلىلام   ق  مطده  لل ىلىلان   ال ،الكفىلىلار   تىلىلا   ق   كىلىلام  أح   لل ىلىلان   ده قىلىل  ع   اجلهىلىلاد   كتىلىلاب  و

 :الفقه كتب يف أبواب   ثالثة   يف القتا ه  أحكامه  يذكرون

 .اجلهاد كتاب يف الكفار   قتا   : األو 

 ا   بقته  ق  د  عه ته م   وهو ،احلدود   أبواب   ن  م  ضىلىلىلىلىلىلىلىلىل   يف به خا    باب   يف ي  غ  الله  أهل   قتا    :الثان

 .وع  ر  ىلشمه   وقتال   األمر   ول عل تجه وخره  ت  غه به  املسدمنيه  منه  طائفة  

 .اكوهنه َت   يه  الذين اللدد   أهل   قتا ه  ذكروا واإلقامة   األذان   أبواب   يف الثالث:

 .دود  احل   ب  أبوا  يف ريق  الط   اع  ط  ق   بقتا    يتعدق   ما ذكروا الرابع:

 .ل  ائ  الص   ع  ف  ده ب   ق  تعد  يه  ما ب  ص  الغه  باب   يف واكر  ذه  اطامس:
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 . ايات  اجل   أبواب   يف عارشه   ع  املم و   ا   ته الق   كر  ذ  ي   د  قه  السادس:

 ال مثاًل  ائىلل  الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   دفىلاع   فىل حكىلام   ه،غيه  تىلالف   كىلام  أح   ه  لىله  واع  األن   هىلذه ن  م   واحىلد   وكىلل  

 ار  فىلىل  الك   ا   تىلىله ق   عل ق  ل  طه    ته  ال ام  كىلىله أح   ةه مىلىل  ثه  اة  غىلىله الل   قتىلىلا    ويف ،ة  اغىلىله والل   فىلىلار  الك   ا   تىلىله ق   عل ق  ل  طه    ته 

 .س  ق  فه  هذا وعل ،ل  والصائ  

 :ان  فه    ص   ار  ف  والك   ،ار  ف  الك   ا   ته ق   هو اجلهاد  و

 .ب  ر  حه  أهل  . 1

 .د  ه  عه  أهل  . 2

بً أب   ل  فعقده  د  ه  العه  ل  أه   اوأم   ،ب  ر  احله  ل  ه  أ معه  يكون   واجلهاد    : اف  أص   ثالثة   وه  ا،وا

 م  الذ   ل  أه  . 1
 .ة 

 .ان  األمه  أهل  . 2

 .د  ه  العه  هل  . أ3

 م  الذ   ف هل  
 م  الذ   د  ق  عه  اب  به " هام  نىلىله  بابا ل  عقده  ،ة 

ه وبه  "هاام  كه وأح   ة   ن  ومه  ة  م  الذ   د  قه ع  ت   ملن   ني 

 ع   إذا لذينا ن  ومه  هاد  عق  يه  الذي
ت  ق   ومىلا ،ذ  خه ؤ  ت   ال ن  ومه  ة  يه ز  اجل    ه     م   ذ  خه ؤ  ت   ة  م  الذ   ل  ده

 يه ز  اجل   ة  فه ص  
 م  الذ   ل   ه  ب   ةه قه د  عه املته  امه كه األح   ذكره     ث   ،ة 

قد   به يه  تهق ض   ماو ة   .الذمة   عه

 ل  أه   ام  كه أح  » الق   ابن ماإلما ككتاب صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ف  بالته  مة  الذ   أهل   أحكامه  العدامء   ده أفره  د  وقه 

 م  الذ  
 ان  باألمه  ق  يتعد   ما «اد  الز  » صىلىلىلىلىلىلىلاحب   يذكر   ومل، د ه عه  وما ل  ما ني   له ي   اللاب   فهذا ،«ة 

 آه بالد   يتعدق وما
 ح  د  الصي  ر  وه ص   ن  م   أيضا وهي ،هوغي   «ض  و  الر  » صاحب   هاذكره  ن  لك   ،ة 

 ي  ذا، وبلكفاروا املسدمني بني
 .لادات  الع   الكالم  حو ه قس   يهت 
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ده   و ،الت  املعىلىلىلىلىلامه  كتىلىلىلىلىلاب   ن  عه  الكالمه  ف  ل  املؤه  قىلىلىلىلىلده عه ث     أحكىلىلىلىلىلام   بعض   معرفىلىلىلىلىلةه  أن  ل   ع 

  ه ظ   ه ل     ت  يه  مل فاإلنىلىلىلىلىلىلالم ا،جدً  همة  م   وهي املسىلىلىلىلىلىلد ، عل ان   ه األع   فروض   نم   املعامالت

  صىلىلىلىلىلالةه 
 
 ق  ف  وه  ي   غه  عل صىلىلىلىلىلاد  ت  واالق   با ا    له عام  الت   عه ده يه  ث    ف سىلىلىلىلىلب   هوحج   هوصىلىلىلىلىل امه  املرء

 .يعة  الش  

 ومه ال ه  له ف  نىلىلىلىلىلىلىلىلىله يؤ   ومما ولدمرأة، لدرجل جدا مه  املعامالت   أحكام   معرفةه فإن   ولذا

 مىله ر  امل ه  املعىلامالت كثرة  
 ،اجلهىلىلل    ذلىلكأنىلىلىلىلىلىلىلىلىللىلاب   أه    ن  وم   عظ ام ااآتشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلارً  هىلىلاواآتشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلار   ة 

 قد   جار  التي  ع ده  ةً وقه ر  ط  مه  ةعروفه مه  ة ًاد  جه وتراها  ال اس   با يتعامل   لتيا الت  عام  الت   ض  وبع

ه  تكون     ع ده  إمجاع   ل   ه
 
كثيا  أن   الكلية   كالت  املشىلىلىلىلىل   ومنه  ،ات  مه ر  امل ه  نه م   اأهن   عل الفقهاء

نه ال اس  
صي  ال-م   فقه      دي عه ته  يف ونص  قه ي   لعد ا طالب من كثي   بل - ف سبجاره التي أخ 

    د  ع   ن  م   هو املعىلىلىلىلامالت   فقىلىلىلىله    ه دي عه ته  أن   ال ىلىلىلىلاس   بعض   أذهىلىلىلىلان   يف اده غىلىلىلىله  نحت   ،املعىلىلىلىلامالت  

 .!ةاطاص   ةخاص  

وق  ىلىلها يف   يهل ع   اله » :يقو ◙  عمر   كىلىلانه  ب  ام ن   إ ال   نىلىلىلىلىلىلىلىلىل  د   مه هه  قىلىله قىلىل  ين   يف   تهفه  فىلىلإن   ،(8)«الىلىلد 

 ؤ  وي   نىلىلىلىلىلىلىلىلىل  كل  احلرامه  املعامالت كام  أح يف هيتفق   مل اإذ اإلآسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلانه 
يه  وقد   ،ال اسه  هد  ك 

ك  ح 

  حك ه  فه عر  يه  نحت   عمل   عل مه د  ق  ي   أن   ألحد   يوز ال هأن    علاإلمجاع  
 
 ولعل   ف ه،  اهلل

 ه  ذ   يف يضىلىلىلىلىلع   العد  طالب بعضه 
 املعامالت كتاب إىل فقهي كتاب حه رش   ره ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحيضىلىلىلىلىل   أن   ه  

 اس  ال ىلىل   بعض   حق   يف به أوجىلىله  املعىلىلامالت   فقىلىله      دي عه ته  يكون   وربام ،ة  همىلىل  م غي   اأهنىلىل   عيه ويىلىلد  

                                     
( رواه من طريق اإلمام مالك، وهو يف موط   مد بن احلسىلىلىلىلن الشىلىلىلىل لان 487هذا لفظ الَتمذي يف جامعه ) (8)

 ( عن مالك بدفظ مقارب.803)
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ن  العلىلىلادات   فقىلىله      دي عه ته  ن  م    س  ر  د  يىلىله  مل هلك ىلىل   اث تني أو ةمر   عد ىلىله ومر   العلىلىلادات   فقىلىلهه   ه تعد  كمه

 .املعامالت

ه صىلىل  املتخصىلىل   أحد   عه مه  ذهلت    يأن   ع  الوقائ   نه م   ب مر   وقد     ع  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالشىلىل   اتصىلىله صىلىلي خه الت   يف ني 
 ة 

  د  ي  ر  ي   وكان عد ، طالب   اس  ال    ف  ر  ع   يف وهو
 ا ه ا   شىلىلىلىلىلىلىله مه  بعض   آاره حذ   وقد  ، هده فه أك   أن   ي   م 

 : قا ف

ر   ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلذه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلنه  اح  ات   م  وه ا ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوه   أهره  ال 
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلةً  عه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلن   به ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلنه  فهه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوف   م   احل  ت 

   

اوه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ة   وه
ص  يىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ال وه د  وه ال   ىلوه

  

ة  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل كه  عه وه ال  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلة  وه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوف   اله ق  و  ال   وه

   

 عه مه  ف ىلىله ض  يتفىلىلاوه  اش  قىلىله آ   يىلىلدور   كىلىلانه  ه ىلىلاكه  اك ىلىل   اموب  ه  ،ت  ال  امل ه  د  أحىلىله  إىل همعىلىله  ذهلىلىلت  فىلىل

    ص  ت   ا رً لك  م   لكه  ت  د  د  نه فهل إن    ط  س  ق  بالت   عه ده الس   هذه يه َته أش   أن   أريد   :هله  ف قو    اللائع  

  ال؟ أم   ل

 .بذلك له م  ز  ته د  يه  ال هأن   :هف جاب

 د  د   ه وآ   ر  ك  املله  داد  السىلىلىلىلىلىلىلىلىل   حا  يف ب   ا رشطا يكونه  أن   د  ب   ال هذا إن   :الطالب هذا فقا 

 !   ص  اطه  لذاكه  سلةه ال   

 اللائع   ه  إل    دعاه   والذي ف ه، إشكا ه  ال الذي باالر   نه م   هو العد    طالب   هطدله  الذي وهذا

 وأن   ،املعامالت   ام  كه أح      دي عه ته  عدم   هو ذلك ونىلىلىلىلىلىلىلىلىللب   عا،رشه   واب  الصىلىلىلىلىلىلىلىلىل   هو املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلكني  

 وم  ز  الدي  العقود   يف له األص   وأن   ،اإلباحة   املعامالت   يف له األص   أن   يعرف   هأن   ني ظ  يه  اإلآسانه 

 ع ىلىلاذا احلرام   أكىلىلل   يف اإلآسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلانه  ع  ويوق   اططورة غىلىلايىلىلة   يف أمر   وهىلىلذا ذلىلىلك، فقه وه  ويتعىلىلامىلىلل  

 .باهلل
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 يف ب  ت  الك      أطوه  نم   هوو، "ع     الله  اب  ته ك  " هبقول   املعامالت   قسىلىلىلىلىلىلىلىلىل ه   ؒملؤلف  ا بدأ

اد  » تهق   ع   زه  يف كثيا  وند  فصىلىلىلىلىلىلىلىل  ي   الت  امه املعه  ن  عه  ونم  تكد  يه  ع دما ôء  والفقها، «املسىلىلىلىلىلىلىلىل 

ه املشىلىلىلىلىلىلىلىلىل   امه كىله ألح  ا ته فىل  ره عه  فىلإن   ذلىلك، بعىلده  هوآىله د  م  ي    قىلد امب   ع     الله  ن  عه  الكالم    ةه حىلاجىلىله  فال ةه كىله َته

 .هموضع   يف ذكر  ف    فات  اله ت  واالخ   الفروق   نم   كانه  وما ا،ت  إلعاده 

 ،الل ع   وطه رش   ذكره     ث   ، غة  الصىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ووه   اسه األنىلىلىلىلىلىلىلىلىله  ه   ه ك  ر   ذكره     ث   الل ع   تعريفه  أوال فذكره 

 وما ،له مسىلىلىلائ نم   روط  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالشىلىلىل هذه ن  م   واحد   كل   عن   يتفرع   ما وذكره  رشوط، عة  ل  نىلىلىله  وهي

 تىلىلته  هىلىلااج  ره د  الآىلىل   املوجودة   الع ىلىلارص   كىلىلل   ذكر  آىلىله  ولن، م هىلىلا رشط كىلىلل   اختال    عن ج  ت     يه 

 عه ل  الس   الل ع   رشوط  
 .الشوط هذه نم   رشط   ف ه تلي  ه   وما ،ة 

ةقواعده  ىلإ عه ج  ر  ته  أن   ن  ك  م  وي  ، هاره كه فذه  ع ها ي  ه  امل    الل وع   يف الص  فه  عقده  ث  د 
 : ع 

  ه   عه  يه هن   ما :أوال
 و  كه ل 

ه  ر  أم   إىل ياد  ؤه م   هآ    ده ع  به  ع     الله ؛ كم  ر    
 آ 

 
    د  املسىلىلىلىلىل   ع     وبه  انالث   اجلمعة   داء

 ضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله غ  الله  إىل يد  ؤه ي   انوالثىلىلىل   اجىلىلىلب  وه  ت  يىلىلىل  و  ف  ته  إىل ييؤد      فىلىلىلاألو   ه، ىلىلىل  أخ   ع     به  عل
 
 د  قىلىلىل  واحل   اء

ه به  د  واحلسىلىلىلىلىله  ه م  د  املسىلىلىلىلىل   ني  ن  ج   س  ذل كه ، وني 
  ه ت  الف   يف الح  السىلىلىلىلىل   ع     به م 

 ه  ذ  خ  ت  يه  ملن   ب   ه الع   ع     وبه  ة 

 .را مخه  

 ،ع     الله  ط  و  رش    ن  م   ط  رشه   ال   ت  اخ   إىل د  و  ع  يه  امه  ها   وم   ، ع  املل   ات  ذه     ي  ر  ته   إىل د  و  ع  يه  ما ثاآ ا:

 ، وهي:   ي  ر     لدت   اب  لأن   ة  الثه ثه  إىل االإمج   ذاهه  دي ر  يه   ه  ض  ع  وبه 

 .   د  الظي  .1

 .ابه الر  . 2

 .ر  ره الغه . 3
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  ه    الع   بل ع   ق  د  تعه يه  ما اللاب   هذا يف وذكره   ها،عه  هيه امل     وعه الل    ؒره فذكه 
 .ة 

 نه و  ره ته   ت  وأن   ،ع     الله  يف وط  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلالشي  باب وهو العقود، يف يتعامل   ملن جدا مهام بابا عقده  ث   

 ني  بكدمته  ل  حيص   والقلو ه  اإليابه  أن   عه مه  صف ة   رينه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلعش يف ع     به  عقده  نه و  د  عاقه ته يه  ال اسه 

 وااللتزامات   واالتفاقات   الشوطه  تتضمن   صف ةً  نه يش   الع   هذه لكن   ،(ت  د  ل  وقه  كه ت  ع  ب  )

 يطدبه  ن  أ واألصل   ،تجارية  وال رع ة  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالش ة  ال اح ه  منه  ه م   الكالم   وهذا املتعاقدين، بني

ه العد ه  اإلآسىلىلىلىلىلىلىلىلان     لوج 
 
 جار  التي  بعضه  فإن  لك   ا آ  ل ه عل أه ة املسىلىلىلىلىلىلىلىل  ة،  الدآ ا ألمر   ال اهلل

 صىلىلىلىلىلىلف ة ثالثني أو رينىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلعشىلىلىلىلىلىل يف ذلك ويكتب طائدةً  أمواال عد ه ويلذ    عقد   يف ل  خ  د  يه 

 يؤد  ت   قد  العه  يف واحدةً  ةً ره ق  ف   ذكره  ر  األم   ق قة  ح يف هو ب  ام ه،حق   ته ثل   قد ذلكب   هأن   ني ظ  ويه 

 هذا :قا ه  به م  زا ت  االل   دمه عه  أو   د  ق  العه   ه فسىلىلىلىلىلىل   ر  اآلخه  الطرف   أراده  وإن   ،ةً كد    قد  العه  الن  ط  ب   إىل

 بسىلىلىلىللب لية  كه  كدة  شىلىلىلىل  م   يف سىلىلىلىلان  اإلآ   يقعه  فقد القضىلىلىلىلائ ة، ال اح ة منه  مه  وهذا ،باطل   عقد  

 .العقد يف هوضعه  ط  رش  

 :واع  أن   ثالثة   د  ق  العه  ط  وورش  

 .األصل   وهذا، ص   ة   رشوط  . 1

 .موجود ي  غه  هك ن   عد ه ب  طه ش  ي   هأن   الفاند   ط  الش   ومع ن ؛ة  ده فان   رشوط  . 2

 .طالش    هذا بوجود   ل  ط  ل  يه  هد  ك   ده ق  العه  أن   ذلك ومع ن؛ د  ق  لدعه  ة  ده مفس   رشوط  . 3

 ،ائدة  فه  إىل هوا  ل  ته   اوه   ،ار   ه اط   نه م   أنواع نلعةه  ف ه وذكره ، "ار   ه اط   ابه به " ذلك بعده  ذكر ث   

 ريق  ف  ته  مسىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ةه  الل ع كتاب   يف يذكرون بل  ار،اط   باب   يف  صىلىلىلىلىلىلىلىلىلورةً  تسىلىلىلىلىلىلىلىلىله    له   ارات  فاطه 

 . اراط   باب   يف ذلكه  كرونذ  يه  ال  أهن   معه  ف ها ت  ل  يث    اره اط   وأن   ةه قه ف  الص  
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 د  معتمه  يف احل ابدة   ع ده  اثابت  اراخ   رينىلىلىلعش ن  م   أكثره  ت     أحصه ) :مشا  ا عض  به  قا ه وقد 

 ، وهي:أنواع   نلعةه   ار  اط   باب   يف ذكروا  أهن   معه  (،املذهب  

  .س  د  املج    ار  خ   .1

 .ط  الش    .2

 .ن  ل  الغه  .3

 .ب     العه  .4

 د  الت   .5
 .س     ل 

 .ن  مه بالث   ي  ل  خ  الته  ار   ه خ   .6

 .ني   عه اي  له ىلىلته م  ىلال الف  ت  اخ   .7

 م  ه  م   ةقضىلىل   ب   ق  د  عه ته يه  الصىلىل  فه   ؒاملؤلف ذكره  ث 
ديك   األصىلىلله  أن   وهي ة  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلمه حصىلىلو   ته

دعة    ر  جه بم  السىلىل 
 ذلك فه ق  وه ته يه  وال ف ها فر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىليتصىلىله  أن   هق  حه  ن  وم   لوال،وقه  إيابا العقود   متام   د 

 لض  القه  له ل  قه  ف ها ف  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالتصىلىل م  ر  حيه   أشىلىل اء كفه ا ه،إطالق   عل ل سه  هذا لكن   ها،ضىلىل  ل  قه  عل

 .الفصل هذا يف املؤلف   هاذكره 

 وع     الل   ربا هوهذا اللاب  له عقده  الذي باوالر   ،"ف  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلوالص   باالر   بابه "  ؒذكر ث 

 : وعانآه  والربا، روض  الق   ربا ال

و أ، والقروض ربا. 1 ر  يف هامظ  ده غ  ه  كه . وي ذ  ض  ر   باب  القه

 .والصف الربا باب، وي ذكر يف  وعالل   ربا .2
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 وربا الل وع  آوعان:

 .له امث  الت    ه فط  َت  ش  آه  ف ام ةاده يه الز   وهو، ل  ض  الفه  ربا. 1

 .ضه اب  قه الت   ف ه ط  َته  ش  آه  ف ام ر   خ  الت   وهو، ئة     س  ال    وربا. 2

 كل يف  رم فإآه القروض ربا الف  خ  ب   ،ف     صىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ل  ك   يف ال دة   د   أصىلىلىلىلىلىلىلىلىل اف   يف ريويه 

 .ءيش

و     به  ع   "بهابه   ؒاملؤلف   ده قه عه     ث   " األصىلىلىلىلىلىلىل  ر  الث امه  ني   ته    ضىلىلىلىلىلىلىل  قه  ن  م  ضىلىلىلىلىلىلىله ته يه  اللاب   وهذا، وه

 :ني   ته سه    رئه 

 عه د  السىلىلىلىلىلىل   ع     به  ه  د  مه شىلىلىلىلىلىل  يه  امه  .1
؟! ا لاعً له ف ها ته  ل  دخ  يه  الذي فام نىلىلىلىلىلىلدعةً  اإلآسىلىلىلىلىلىلان   اعه به  فإذا ،ة 

ل  ته  ار  واب  األب   ل  خ  د  فهه ت  الد  ا ب   عه  إذه
د  ق   ل  خ  د  ما الذي يه  اب  يف هذا الله  ونه       له    ف ؟ يف العه

 عه د  السىلىلىلىلىلىل   ع     به  ده ع   
ن  ذل كه ن و  ر  ك  ذ  يه و، ل  خ  د  وما الذي ال يه  ة 

 اب   ه أو ث   ا   ا له مه دً ل  عه  باعه  ن  مه م 

ن  يف الله  ع  أم  اله  ل  فهه  اله خ   ؟يهد 

هن ه  أنىلىلىلىل  » ☺ال لي  ن  عه  جىلىلىلىلاءه  د  قىلىلىلىله ، فه امر  الث   ع     به  .2 ن   هنه ة   به  ع   عه ره ت ن الث مه وه  حه د   يهلىلىلىلىل 

ا هه الهح   هه ج   ن  وم  ، ر  مه الث   ع     به   ه ك  ح   ونه       له ، ف   «صىلىله
 مه سىلىل  الق   ة 

    د  ق  العه  ة 
ره فإن   ة  لهه  الث مه

ل  م   ها  ل ك  ام  وه ر  هاع  ض  و  مه  يف اهلل   اءه شه  ن  إ هار  ك  ذ  آه  ام  كه أح  أق سه : قهد   ، فهالث مه  ي لهاع 

 و  ج  و   له ل  قه   .أ
 .ه  د 

 و  ج  و   ده ع  به  .ب
 .ع  د  الط   ق  قي شه ته  قلله  ل  به  ه  ح  اله صه  و  د  ب   له ل  قه وه  ه  د 

 .ح  اله الص   و  د  ب   قلله  ن  ك  له  ع  د  الط   ق  قي شه ته  ده ع  به  .ت

 ح  اله الص   و  د  ب  وه  ع  د  الط   ق  قي شه ته  بعده  .ث
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 ه  صىلىلي ته   ام  كه ه أح  له  ن  ك  له  الل وع   أبواب   د  أحه  وه وه   "   ده السىلىل   ابه "به  لك ؒذ عده به  ره كه ذه     ث  

 د  إىل ع      سىلىلىلىلىلىلىلىلىل  قه    يه  الل عه  ن  أل   ا، وذلكه هنه و        له    فه 
ا ابً به  ه  له  أن   د  ج  ا آه هه    م   ار  له ت  اع   لي ، وك  ارات  له ت  اع   ة 

 ه:امه كه أح   ب  ع  و  ته س  يه 

له  .1
ت  ة  واب اع  و ار  اإلبهاحه ، فهه  ي    ر  ه  ع     وبه  اح  له م   ع     به لت     :م  ر    

ه مه  اح  فاملله أ.    ت  قه ق  ا ته
    ف 

 .ط  و  ر  ىلالشي  ه 

 ل  ص  فه  ةه م  ثه  ا أن   ه عه مه  ر  مه و ،ه     عه  ي  ه  ال    اءه أو جه  روط  ىلىلىلىلىلىلىلىلف ه الشي  ق  ق   ه ته ته  ا مل  مه  م  ر  امل ه ب. 

 .ا"هه    عه  يي ه  امل    ع  و     "الل  ه م  ان  

 ني    عه له عه  ن  و  ك  يه  ع     ، وبه ه  عىلىله مه  ل  خىلىل  د  تىلىله  ة  عىلىله اب  تىلىله  اء   ىلىله ه أشىلىلىلىلىلىلىلىلىل  لىلىله  ع     به  اكه  ىلىله ه  ، فه ه  عىلىل  له ت  ا يه مىلىله  ار  لىلىله ت  اع  بىلىل   .2

ه   ده د    
 .ء  ها يشه ع  له ت   يه اله  ة 

: اإم   عه    الله  أن   د  ج   ه فه ، ني   ضه وه الع   ار  له ت  اع  ب   .3  أن 

ه حه  ع     واملل   ن  مه الث   نه و  ك  يه  أ.
 .ق  ده املط   ع     الله  وه وه   د  ق  العه  س  د   جمه  يف ن  ي  اض 

ً حه  ن  مه الث   نه و  ك  يه  ب. 
 وإن   ،   ده السىلىل   ا هوه ذه وهه  ،اله ج  ؤه م   ع     املل  وه  د  ق  العه  س  د  ا يف جمه  اض 

 و  ج  و   ن  م   ه  جىلىلىل   وه له عه  ع  قه يه  د  قىلىلىله  ل  بىلىلىله     ده السىلىلىلىلىلىلىلىلىل  بىلىلىل   صي ته ا ال  ه  ذه هىلىلىله  كىلىلىلانه 
 هىلىلىلىلا يف        له آ   ع     اللخ  ه 

 .اهلل   اءه شه  ها إن  ع  ض  و  مه 

ه حىلىله  ة  عىلىله د  السىلىلىلىلىلىلىلىلىل   نه و  ك  ته  ج.
 وه  ل  جىلىله األه  عه    ن به م  سىلىلىلىلىلىلىلىلىله ذا ي  هىلىله  فه اًل ج  ؤه م   ن  مه والث   ةً اض 

 ع     به  ه   ىلىل  م 

 .ط     س  ق  الت  

نه  د. و   ئ.ال  كه الئ ب  ال  الكه  ع     به  وهوه  ز  و   يه  ا اله ذه وهه  ني   ده ج  ؤه م   ع     واملل   ن  مه الث  يهك 
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 ده ائ  مه  ب  اح  صىلىله  ل  ج  ره  ده ي  ر  ي    ن  كه     ده السىلىل   ة  ره و  صىلىل  وه 
 وه مه  ن  م   ة 

ئ  ه  م  ره يف احله  ار  طه اإلف   د  ا
ءه رش  يف  ر  مته  ا

 ريا    5000 ذه  هه  ه  له     و  ق   ه فه  ل  خ  آه  ب  اح  صىلىلىلىلىلىلىلىلىله  أو   ر  مته   ع  ائ  إىل به  ب  هه ذ   ه ، فه انه ضىلىلىلىلىلىلىلىلىله مه ره  ن  م      األو  

 مه د  سه ت    أن  له عه  اآلنه  ا لكه هه ع  فه أد  
 .انه ضه مه ره  ن  م      األو      اري  ته ب   ااعً صه  200ه ر  د  ا قه رً ي مته   

ة، سائل  مه     ده ويف الس   عل  زائدة   السلعة   وط  ه الشي ، وهذ  وط  رش   لعةه ف ه نه  نه و  ر  ك  ذ  يه و عد 

 قه د  عه املته  لعة  الس   الشوط  
 .ع     بالله  ة 

ه به  ه  له الشىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ه  ج  وه وه ، "ض  ر  القه  اب  ب"إىل   ؒاملؤلف   له قه ته اآ   ث     أن   ض  ر  القه وه     ده السىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ني 

ي  ًا عه ل  ث  يه   ه ده السىلىلىل   ، والقه ل ت  ده د    سىلىلىل  ي  ًا عه ث  ض  يه ر  الىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم  ه ب   ل  صىلىلىل  ا حيه  ه  اله ك  ، فه ض  َته  املق   لل ت  ده

 م  يف الذ   ن  ي  ده  ت  و  ل  ث  
 ضه اوه عه م   د  ق  عه  ض  ر  القه ، وه ة 

 .آ   ا  ار  له ت  باع   ة 

 و  ق  الع         س  ق   ا إىل ته ه   ي   ش  آ  و  
 د  إىل ع   د 

 :ام  سه أق   ة 

  ن  م   ض  وه ع   ع  ف   ها ده ف   كون  التي يه  ود  ق  الع  ي ه  ، وه ات  ضىلىلىلىلىلىلىله اوه املعه  د  و  ق  ع   .1
، ني  فه ره ال الط  ك 

  ةً ره أج   ع  فه د  يه  أو   ةً عه د  ن   له ص   ه    ا ل   ً مه ثه  ف  ره طه  ع  فه د   ه فه 
 .ةً عه فه    مه  له ص   ه    ل 

 و  الت   د  و  ق  ع   .2
ا ا اللً غه ، وه ات  قه    ث   و  ق  ن ع  م   د  ق  عه ل   عةً اب  ته  ن  و  ك  ته مه

 ت  ل  ث  التي يه  ات  ضىلىلىلىلىلىلىلىلىله اوه املعه  د 

 ة  اره    السىلىلىلىل   ع  ائ  به  ب  د  ط   ه ، فه ط     سىلىلىلىل  ق  الت   أو   ل  األجه ب   ة  اره    نىلىلىلىله  ل  ج  ره  يه َته  شىلىلىلىل  يه   ن  ، كه ن  ي   ها ده ف  

 ك.ذل   وه    آه  و  أ ةً اله فه كه  ا أو  امآً ضه  ا أو   ً ه  ره 

ي الت   د  و  ق  ع   .3  له ال   د  ق  ، كعه ات  عه به
 قه ده والص   ة 

 ذلك.  و  وآه  ة 

 م  الت  وه  ات  قه اله اإلط   د  و  ق  ع   .4
ي ته  ي   ن غه م   ك  دي مته فهو ، ات  كه    د   ث  كاإلر   ة  ضىلىلىلىلىلىلىله اوه عه ال م  وه  ع  به

  ه وإح   ة  طه قه والدي 
 
 .ات  املوه  اء
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 ده ت  يف االب   ان  سىلىلىلىلىلىله وإح   اق  فه إر   ض  ر  القه  اب  به وه 
 
 هه ت  يف االآ   ة  ضىلىلىلىلىلىله اوه عه م  و اء

 
 أن   ضه َته  املق   م  زه د  ف ه ، اء

ه ما اق    ه ده به  د  ر  يه   ض  ر  القه فه  ،ابه و ر  ه  ا فه عً ف  آه  ر  جه  ض  ر  قه  ل  ك  أن   اب  ا الله ذه يف هه  ة  مس  ه   ي أهه ، وه ه  ضه َته

 و  ق  ن الع  م  
ه  وز  التي ال يه  د   .ة  اده يه الز   ذ  ال أخ  وه  ح  بي ف ها الَت 

  وه ه  وه  "ن  ه  الر   ابه "بىلىلىله   ؒره كه ذه     ث  
 و  ق  ن ع  م 

 و  الت   د 
ه ه اشىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ا أنىلىلىل  آىلىلىله ر  كه ذه  ن  مه ، كه ات  قىلىلىله    ث  ى َته

 نه ه  الر   اعه به  ل  األجه  ل  حه ه وه    ده ما عه  د  د  سىلىله  ي  مله  ، فإن  اد  ده ا إىل السىلىل   ً ه  ن ره طه أع  وه  اط  سىلىله باألق   ةً اره    نىلىله 

 مه ثه ن  ما عد ه م  ّفه و  ته وان  
 ه.  

 د  و  ق  الع  وه  ،ز  ائ  جه  د  ق  عه  أم   م  الز   د  ق  عه  ن  ه  الر   ل  ها: هه    م   ،له سىلىلىلىلىلىلىلىلىلائ  مه  ن  ه  الر   اب  يف به  نه و  ر  ك  ذ  يه وه 

 :سام  أق   إىل ثالثة   ار  له ت  ا االع  ذه به     س  قه    ته 

    فه ره طه ل   قي الذي حيه   وه ه  وه ، ز  ائ  اجله  د  ق  العه  .1
 يه ر  ا، كالعه ر  اآلخه  ف  ره ا الط  ضىلىلىله ر   نه و  د   ه  خه سىلىلىل  فه  ه 

 ة 

 م  ىلال ق  حه  ن  م  فه  ع  و  ل  أن   ة  ا ملد  ابً ته ك    خره  ن  م   ل  ج  ره  اره عه ته ان   و  ده ، فه ة  اله كه والوه 
ه له طال  ي   أن   ي   ع 

 ته س  م  ىلال ق  حه  ن  ، وم  ني   ومه يه  ده ع  ه به ب  
 .ع  و  ل  أن   له ه قل  د  ري يه  أن   ي   ع 

، ر  اآلخه  ف  ره ا الط  ضه  بر  إال   ه  خ  س  فه  ف  ره طه  ألي   سه    لذي له ا د  ق  فهو العه ، م  ز  الال   د  ق  العه  .2

 ي   أن   ونه د   العقىلىلده   ه سىلىلىلىلىلىلىلىلىله ف  يه  رفني أن  الط   أحىلىلد   ن حق  م   سه    ده ، فه ع     والله  ة  اره كىلىلاإلجىلىله 
ه دىلىله    ق 

 .ر  اآلخه  الطرف  

د   .3 قىلىلىلىلىل    م  ز  اله عه
  ز  ائ  جىلىلىلىلىله وه  ف  ره طه  ن  م 

  ز  ائ  جىلىلىلىلىله  ن  ه  ر، وهو كىلىلىلىلىلالر   خه  ف  ره طه  ن  م 
 ة  هىلىلىلىلىله ج   ن  م 

  م  ، الز  ن  ته  ر  م  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلال
 هه ج   ن  م 

 وه     ا ث   ً ي  ده  ل  ج  ره  ن  م   ل  ج  ره  ذه و أخه ده ، فه ن  اه  الر   ة 
 ه  اد  ده سىلىله ب   قه ث 

 نه ه  الر   عه ضىلىلىلىلىلىلىلىلىله الىلىلىلذي وه  ن  اه  الر   ق  حه  ن  م   سه    له  ن  ك  له ذلىلىلىلك، وه  ازه ه جىلىلىله  ىلىلىله ه   ىلىلىله ره ده عه  د  وره 

 ي  ده  له اب  قه م  
    ه إله دي ره  نه ته  املر   م  زه د  يه  اله وه  ه ه  ره  ذه  خ  يه  ه أن    

 .ه 
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د ق   ة    ه س  مه  ةه م  ثه وه  ة  ن  ه  الر  ب   تهتهعه فه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىل الش  له عه  د  ال ه  واع  ، وأن  ن  ه   الر  له عه  ن  ته  املر   د  يه  وهي ص 
 
 يء

 :ات  اره له ت  إىل اع      س  قه    ته 

 ى أو  د  عه ته   إن  إال   ه ده عه  نه امه ال ضىلىلىلىلىلىله فه  ه  د  يف يه  فه د  ا ته إذخ  يءه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالشىلىلىلىلىلىل   ا أن  اهه  ه ع  مه وه ، ة  اآه أمه  د  يه  .1

طه فه  ع  و  ته املسىلىلىلىلىلىلىلىلىل   د  يه  كه ذل  كه ، وه ن  ه   الر  له عه  ن  ته  املر   د  ه يه ال  ثه ، وم  ر   ةه عه ي  د  الوه  ذه الذي أخه  ده

 .هاظ  ف  حل  

 ته املس   د  ، ويه ب  و  ص  عل املغ   ب  اص  الغه  د   ه ، كه ن  امه ضه  د  يه  .2
 يه ار  ل العه عه  ي   ع 

 ب  هه عل املذ   ة 

  عه قه وه وه 
 .ف  اله ها خ     ف 

 ته    يه  أن   ن  ته  ر  لدم   ز  و  يه   ل  هىلىله وه 
هىلىلا    ف   ؟!ذلىلىلك ه  لىلىله  سه    له  أم   ن  ي  الىلىلد   ةه د  مىلىل   ه  د  هو يف يىلىله وه  ن  ه  الر  بىلىل   عه ف 

 فه وه ب   كي فه    ه ال يه أن   ن  ه  الر   واب  يف أب   ر  كه ذ  ا ي  ، ومم  اهلل   اءه شىلىلىلىلىلىلىلىلىله   ت إن  يه  ل     صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ف  ته 
 
، ن  ي  الد   ض  ع  به  اء

ه  ه ونه  ه  ه  ح  ش   .اء اهللشه  ه إن  د  يف  ه

 و  ق  ع   ن  وم  
 و  الت   د 

قد   ات  قه    ث  ؒ به و  به و، ن  امه الض  عه  "ن  امه الض   اب  "به له و  قه ب   عد ه املؤلف 

 ره ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلشىلىلىل  ل   ل  ج  ره  به هه ذ  يه  أن   ه  ت  ره و  صىلىلىل  وه 
 
 اًل    ف  ي كه َته املشىلىلىل   منه  ع  ائ  الله  ب  د  ط   ه فه  اط  سىلىلىله باألق   ة  اره    نىلىلىله  اء

    م  سىلىلىلىلىلىلىلىله ا كام ي  مً غار  
 حل   إذاه  اه أن  ع  ، ومه نه ام  الضىلىلىلىلىلىلىلىل   هاء  قه ه الف     م  سىلىلىلىلىلىلىلىله وهو الذي ي   مه و  ال ه  اس  ال    ه 

 د  سىلىلىلىلىلىله مل ي  وه  ل  األجه 
ي ن   عد ه   الذي د   نه ي  املده  به ال  طه ي   أن   ن  ائ  الد   أو   ع  ائ  الله  ق  ن حه م  فه  ؛د هما عه  الد 

 .نه ي  املد   به ال  طه ي   أن   نه و  د   نه ام  الض   به ال  طه ي   أو  

 ن  ي  امن لدىلد  ضىلىلىلىلىلىلىلىلىله  امنه الضىلىلىلىلىلىلىلىلىل    أن  إال   ن  امه كالضىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ة  الىله فه الكه ، وه ة  الىله فه ال يف الكه صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ه فه ب   نه و  ق     د  ي  وه 

 ضه القه  س  د  إىل جمه   ن  ي  املد   ار  ضه بإح   د  هي عه ته  ل  يف األص   ة  اله فه والكه 
 
    م  سه ، وهو ما ي  اء

 مه و  ال ه  اس  ال    ه 

 نه و  ه د  له  ن  ي  املد   ار  ضىلىلىلىلىلىله بإح   ل     ف  الكه  ده ه  عه ته  ن  ي  بالد   نه ي  املد   ن  ائ  الد   به اله طه  إن  فه  ةً ي  ر  و  ضىلىلىلىلىلىل  ح   ةً اله كفه 
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ه  ه ، ويه ن  ي  الد   ل  مي ته ن عه  زه جه عه  فإن      و  ف  املك   ار  ضىلىلىلىلىلىلىلىلىله بإح   ل     ف  الكه  به اله طه ي   أن   فالة  عل الكه  ب  ت  َته

  مل حي    أو   ه  ار  ضه إح  
ه  ه  ض   و  ط  فه  امن  إىل ضه  فالة  الكه  ت  له و  ته

 .ن  ي  بالد   به ل 

له وه احله  ابه "به ه ام  بابا نىلىلىلىلىلىلىلىله  املؤلف   كره ذه     ث     ن  م   ن  ي  الد   ل  ق  آه  يه ه   ة  اله وه احله وه  "ة  ا
 م  ذ 

 م  إىل ذ   ة 
 ، ك ن  ة 

 ر  ام  عه وه  ر،فه ن صه م   ينه ش   والع   س  ام  اطه     ي  ار  ته ب   لي ته   ريا    1000 ن  ي  ده ا ب  رً ام  ب  عه ال  غه  به د  ط  يه 

  فه ت  انىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ن  عه  له انىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله كه ه ته    ك  ريا  له  1000 ل  اث  مم   ن  ي  ده ا ب  دً ي  زه  ب  د  ط  يه 
 
 اءه  جه ام  ده ، فه ن  ي  هذا الد   اء

 ي  ده ا ب  رً ام  عه  ب  ال  طه ي   ب  ال  غه 
  نه ي  الد   يفه و  ته سىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ه ل   د  ي   زه له عه  ه  اله أحه  ه    

 مه  د  ي  زه  انه كه  إن  ، فه ه     م 
 له قه ته ا اآ  ئً    د 

 م  إىل ذ   ن  ي  الد  
 ر  جه م  ه ب  ت 

 اهلل. اءه شه  ها إن  د  ها يف  ه ر  ك   ت ذ  يه  اطً و  لا رش    نه و  ر  ك  ذ  يه ، وه ة  اله وه احله  د 

ه به  ح  د  ه إىل الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلي بىلىل   ل  صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  وه ته ي   د  قىلىل  عه وهو  "ح  د  الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلي  ابه "بىلىله  ره كه ذه     ث    ه  لىلىله ، وه ني   مه اصىلىلىلىلىلىلىلىلىل  خىلىله ته م   ني 

 :ان  ته ر  و  ص  

ه د  ده به إىل به  ره اف  سىلىلىله ي    ن  ه ب  له  نه ي وأذ     املغ   ابه ته ا ك  دً ي  ر  زه ام  عه  اره و أعه ده فه ، ار  ره  إق  له عه  ح  د  صىلىلىل   .1

  عه جه ره     ث  
 اب  ته الك   ار  ضىلىلىله إح   ة  آه و  ؤ  مه  ن  و  ك  ا ته  ه ه  ه، ف  د  ده يف به  ابه ته الك   يه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلسىلىلىل  وآه  ه  ر  فه نىلىلىله  ن  م 

 ته س  م  ىلىلىلال د  ي  عل زه 
 م  ىلىلىلال هله اله  طه ام  ده ، فه ي   ع 

    ده عه  ضه ره عه  ي   ع 
تهعي   ه   ريا    500ىلىلىل ب ضه وه الع   امل س 

 م  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلال قه افه وه ك، فه ل  ذه ب   ة  ل  اله املطه  ن  عه     از   ه الت   له اب  قه م  
ا  ً د  ن صىلىل  م  سىلىله ذا ي  هه فه عل ذلك،  ي  ع 

 م   ق  احله ب   به اله املطه  ألن   ار  ره  إق  له عه 
 .كه ل  ذه ب   ر  ق 

  ده ج   ه فه  د  ي  زه  ةه ىلهلته ك  مه  ر  ام  عه  له خ  د  يه   ن  ، كه ار  كه عل إآ   ح  د  ص   .2
 اب  ته ا ك  ذه هه   ه و  ق   ه ي فه    املغ   ه  ابه ته ك 

ر  اب  ته ذا ك  هه  أن   ر  ك     ي  وه  د  ي  زه  ض  َته  ع   ه ، فه ه        ط   ع  فه  ام  ا  ه ه  ، فه ابه ته الك   ه     م   اره عه ته ان   ه  أن   أو    عه

ب  املطىله  ر  ك     ي   ى، وه ع  الد   ن  عه     از   ىله الت   له ابىل  قىله م   ريا    500ه ذهىله  د  يىل  زه  ا ه قىله  إن  ذلك، فىله  اله

 .ار  كه إآ   حه د  ن ص  م  سه  ا ي  ه  ف  
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آها ، وه ار  وه اجل   ام  كه  ح  ب   ق  د  عه ته ته  له ائ  سىلىلىلىلىلىلىلىلىله مه  اب  يف الله  نه و  ر  ك  ذ  يه وه  ر  كه  د  قه  املؤلفه  أن   ل  ل  قه  ن  م  قهد  ذه

ب  له ي    ىلشه ب   و 
 
 ته ته   ج  ر  ده    ال يه  ر  و  ك  املذ   ض  ع  به  انه كه  وإن   ب  ي  و  ل  الت  هذا  ته ته  ر  كه ذ  ا ي  مه   ي أهه  وه ه   يء

 ام  كه أح   وح  د  الصىلىلىلىلىلىلىلي   ها:ني     ته سىلىلىلىلىلىلىل  مه  ه  ته ته   ونه كر  ذ  يه     ، فإهن   ح  د  الصىلىلىلىلىلىلىلي  لك باب  ذه  ن  م  ، وه ان  وه    الع  

 ق  ي  ر   الط  له عه  اب  به  ح  ت  كفه  ات  ي  د  ده بالله  مه و  ال ه  ق  د  عه ته التي ته  ر  و  األم   يه ه   ار  وه اجل   ام  كه ، وأح  ار  وه اجل  

ا ذه  هه له عه وه  ت     الله  امه أمه  ة  د  ظه م   ب  صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  آ   أو   ف     صىلىلىلىلىلىلىلىلىل   الر  له عه     ز  امل    اب   به له عه  ة  ك  د   ب  صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  آه  أو  

 .س  ق  فه 

ه ش  ي   د  اق  العه  انه  كه ام  ىلىلىلىلىله ل، فإآ  "ر  ج  احله  اب  به " وه لك وه  ذه  ده ع  ا به ابً به  نه و  ر  ك  ذ  يه     ث       ف   ط  َته
 نه يهكو أن   ه 

  ع  و     ه املم  ده ابه قه  ف  ري ىلىلىلىلصه الت   زه ائ  جه 
ي الت   نه م   م   ةً    ض  قه  ني   له ا آ   ه  ه، وه  ده عه  ر  و  ج     ىلىلىلىلمه و الوه   ف  صه

 ةً ده    ف 

  ه  له  ن  و  ك  يه  انه سىلىلىله اإلآ  وهي أن  
 ر  جه م  ل  ف ؛ة     ال  مه  ة  م  ذ 

 و  كه  د 
 م  ذه الذ  ب   ه  له  حي صىلىلىل  ا يه اآً سىلىلىله ه إآ  آ 

 ك  دي ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلمه ته  ة 

  ىلىله ألشىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ا
 
ة  ر  وهو احل   ر   خه  د   ىلىل  د ىلىله قه عه  اد  زه وي   ان  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله هو اإلآ   ك  دىلىلي مه الت   ز  ائ  جىلىله ، فه اء  اله  ده لىلىل  العه  ألن   يىلىل 

 م  يه 
 جه  انه كه  و  ن له ت  ه حه له  ت  ل  ث  ته  ة  فه الصىلىلىل   هه ذ  هه ، وه ك  د 

 اةً  ه ا حه    حه  ده له و  ي   أن   ط  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلشىلىلىله ه ب  م  أ   ن  ط  ا يف به  ً      

، وله م  احله  ث  ر  وه آ   ن     آه  كه ل  ذه ل  ، وه ةً ر  ق  ته س  م   ه إذه  ة     ص  الوه  ت     ل  صه م  ان  حله سه  إآ  صه و أو  له  قه ق  ا ته

    ص  الوه  ده    ع   ه  د  و  ج  و  
، فإذا ف  ري ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلصه الت   ز  ائ   جه اله  ك  دي مه الت   ز  ائ  جه  ز        م  الت   ن  ن   غه د  ل  يه  إىل أن   وه ه  ، فه ة 

 ز  اجل   ف  ري ىلىلىلىلىلىلصه لدت   ه  د  ه  ؤه ت   ةً فه ص   به سه ته اك   ز        م  الت   ن  ن   دغه به 
ي وهو الت   ي  ئ  ه  ي   س  ال خ  ف  صه

 كش 
 
ء  ر  أم   ا

  ي   سىلىل  يه 
    صىلىل  الوه  ةه    صىلىل   به سىلىله ته ك اك  كذل  وه  ،ذلك و     وآه  ة  اله قه الل   نه م 

 له ن عه قه ل  ، ويه ب  هه  املذ  له عه  ة 

ه ا غه دً    ش  ره  انه كه وه  غه ده ا به فإذ، غه د  ل  ن يه ت  حه  ا   احله  ه  ذ  هه   نه  ي 
    ف 

 ه  ال  يف مه  ف  ري ىلىلىلىلىلصه الت   زه ائ  جه  ن  و  ك  ه يه إآ  فه  ه 

 ه.   ده عه  ة  طه د  ن   د  ألحه  سه    له وه 
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    ده عه  ر  و  ج  امل   وه 
ره  ، ألن  ان  عه و  آه  ه   :ني   له له نه  د  ألحه احلهج 

  ه ده ملص   عه  ه م  ي   أن   .1
    ف  الس  وه  ن  و     واملج   ي  ل  كالص   ه  س  ف  آه  ة 

يف  ف  ري ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلصه بالت   ه  له  حه م  ن   و  ده ، فه ه 

 .ه  اله مه  عه    لضه  ه  ال  مه 

    ده عه  ر  و  ج  امل    .2
 ي   غه  ظ  حله  ه 

و له  كه ألن   كه ال  يف مه  ف  ري ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلصىلىلىلىلىلىلىلىله الت   كه    ده عه  ع   ه م  ي   ه    له و  قه  ه ، فه ه 

  ته ف  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلصىلىلىله ته 
    ف 

ه أله  ه      ده عه  نه و  م  د  كه ته ، والذي يه ادً اشىلىلىل  ا ره غً ال  به  انه و كه له وه  كه ي   غه ب   ته ر  ض 
يف  ه 

 ن  ك  له  ا   مىلىله  ه  ده  ىلىل  ع  وه  ن  ي  ده  ه   ىلىل  ده عه  انه كىلىله  ن  مه  وه ه  وه ، س  د   املف  له عه  ر  ج  احله  هوه  ر  ج  احله  اب  وه أب  

 .ن  ي  الده  اده ده ي نه ف  ك   يه اله  ا ا ه 

 :ة  ثه اله ثه  ا   وه ل أح  عه  ن  ي  د  ىلمه وال

  ر  ثه أك   ه  ال  مه  ن  مه  .أ
 ي  ده  ن  م 

  و  م  ىلال وه ه  وه  ه    
 .رس 

  ء  ه يشه ده    ع   ن  ك  مل يه  ن  مه  .ب
 اب   ا ا    نه م 

  املع   وه ه  وه  اءً ده ت 
 .س 

 ف  م  ىلىلىلىلىلىلال وه ه  وه  ن  ي  بالد   ي  ف  ال يه  ا   مه  ه  ده    ع   انه كه  ن  مه  .ت
  ع   ه م     فه  س  د 

 ه  ال  يف مه  ف  ري ىلىلىلىلىلىلصه الت   نه م 

 مه ره الغ   ظ  حله 
 
 .ون  ي  الدي  اب   ه أص   اء

 وه 
 مىل  امله   ل  ائىل  املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله  نه م 

ه ث  كه  اب  وه ا أب  بىل   ق  د  عه ته التي ته  ه  قىل  يف الف   ة    ة  ي 
 ت  اله امه املعىلىله وه  ات  اده لىله الع   نه م 

  ه ك  األن  وه 
 ر  كه ذ  ت  ف   ؟ق  ق   ه ته يه  فه    كه وه  ف  ره ع  ي   فه    كه وه  ،غ  و  د  ة  الل    ه سىلىلىلىلىل  مه  ر  ج  احله  اب  ها به ع  ضىلىلىلىلىل  و  مه وه  ة 

 .ر  ج  احله  اب  يف به 

 ا أن  إم   ف  ري ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلصىلىلىلىلىلىلىلىله يف الت   ده اق  العه  ن  أله  ذلكه وه  "ة  اله كه الوه  اب  "به ىل إ  ؒاملؤلف   له قه ته اآ      ث  

 ي   غه  ن  عه  فه صه  ته أو يه  ةً اله صه أه  ه  س  ف  آه  ن  عه  ه  س  ف   ه ب   فه ر  ىلىلىلصه ته يه 
 ام  كه األح   ر  كه ذ   ا ت  ه  ، وه ل     ك  الوه  وه ه  وه  ه 

 .ل     ك  بالوه  ة  قه د  عه املته 
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  ىلىل  ا ىلىلال   ت  اله امه عىلىله امل اب  وه يف أب   ر  كه ذ  ا تىلىل  أهنىلىل   عه مه  ة  الىلىله كىلىله الوه وه 
  ي   ث  كه ب   ق  د  عه ته ا ته  أهنىلىل  إال   ة 

 اب  وه األب   نه م 

 ل  خ  د  ته وه  ،اة  كه والز   ات  ره مه اجله  ي  م  وره  ج  كاحله  ات  اده له يف الع   ل  خ  د  ته  ل  به  ت  اله امه املعه ب   صي ته  ته  اله وه 

  ه ك  األن   اب  وه ا يف أب  ضىلىلىلً أي  
 و  الت   حي صىلىلىل   خ فه  ة 

عه  ه   ابه اإليه  ي  د  ؤه ي   ن  مه  لي الوه  ل  ك  وه    فه  اح  ك  يف ال    ل     ك 

 و  د  احل   ة  امه إقه  اب  وه يف أب   كه ل  ذه كه ، وه  عه  ه  قه اله الط   أو    ه و  ل  القه  ي  د  ؤه ي   ن  مه  ج  و  الز   ل  ك  وه ي  وه 
 ل  ك  وه    فه  د 

 ي   ن  مه  ام  اإلمىلىله 
ه غه ، وه ده و  د  احلىلىل         ق   ذه  ي 

 ام  ه  ا مً ابىلىلً بىلىله  ة  الىلىله كىلىله الوه  اب  بىلىله  انه كىلىله  كه لىلىل  ذه لىلىل  ، وه اب  وه األب   نه م   كه لىلىل 

 .ه  ق  الف   اب  وه أب   ر  ائ  يف نه  ه  إل    اج  ته ا حي   د  ج  

 د  و  ق  ع  مه  وه ه  وه  "ة  كه ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالشىلىلىلىلىلىلىلىلىل   اب  "به  وه ه  وه  ة  اله كه الوه  اب  له ب   ة  ي  و  قه  ة  قه اله عه  ه  ا له ابه به   ؒره كه ذه     ث  

 و  ق  الع   ة  كه شه  ل  
 :ان  عه و  آه  ات  كه الش   ، وه د 

  ة  كه رشه   .1
 
ي   ن  ي  ده له وه  كه ره ته  ل  ج  ره  ته و  م  يه  ن   ه ، كه ك  د  امل

ه ش  ه م  له  ت  اآه التي كه  ه  ال  وه أم  ؛ فهتىلهص   ةً كه َته

  ه   ه    به 
 .ك  اله أم   ةه كه ام رش 

 و  ق  الع   ة  كه رشه   .2
ه  ا   مه  أو   ة  اره ته  أو   ل  مه يف عه  ان   ه اث   كه َته  شىلىل  يه  ، أن  د 

 يه ط  ع  ي   ن   ه ، كه ح  ب  الر   ف  ده ب 

ه  ر  اج  تىلىله  ه  لىلىله   ه و  ق  يه وه  ريىلىلا    10000 اًل جه ل  ره جىلىل  ره 
  ج  ر  ا  ه  مىلىله ا وه بىلىل 

ل  ه  فىلىل  صىلىلىلىلىلىلىلىلىل     فه  ح  ب  ر   ن  م 

 وه 
 .ة  كه الش    ر  وه ص   ن  م   ه  ذ  هه ، فه كه له  ه  ف  ص  آ 

ه به  ة  قه اله العه  ه  ج  وه وه   ه وه  ة  اله كه الوه  ني  كه الش   .ل  ك  وه م   هأن   ك  ي  لدش    ف  ص  وه     أهه  أن   ة  ا

ةه   وه  اط  له ت  لا ار   ة    ه س  مه وثهم 
  ةً ره و  ص   ن  و  ك  ته  اد  كه ته  يه ه   ل  به  ة  كه ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالش  ب   ق     ث 

 ة  كه ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالش   ر  وه ص   ن  م 

 عه اره املزه وه  اة  اقه املسىلىله  ة    ه سىلىل  مه  يه ه  وه 
  ة  عه ره ز  مه  ه  ده    ع   ل  ج  ره  نه و  ك  يه   ن  ، كه ة 

 ل  ج  ره ا ل  هعه فه د   ه فه  ل  خ  ا آه هه    ف 

 ره مه الث   ف  صىلىلىلىل  آ   ن  و  ك  يه وه  ره م  ث  ن ي  حت   ه  ب   ةه ايه  ه الع  وه  ه   ه ق   نىلىلىلىله ىل  وه ته  ه ل  
 ة  هه    ل  شىلىلىلىله  يه ه  ام، وه ه     م   د  اح  وه  ل  ك  ل   ة 

 ره و  ص  ب  
نه  ته ة  كه ر  ىلىلىلالش   ة  ه به  ق  ر  الفه ، وه  عه اره املزه وه  اة  اقه املسه  ني 

 ه ا، اهلل   اءه شه  إن   اب  الله  ح  رشه   ده    ع   ة 
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ذا آهك   بىلىل  د  وه ن  قىلىله   ا ىلىله    هه ته اآ  و 
 قىلىله  ه املد   ل  ائىلىل  املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله وه  ع     الله  نه م 

ةه  ن  ك  ، له هبىلىل   ة   ار  لىلىله ت  اع  بىلىل    خر         سىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ق  ته ثمىلىل 

 :ن  و  ك  يه  د  قه ، فه ض  وه الع  

  ًا.يده  .1

 .ا ً    عه  .2

  ه نىلىلىله  أو   ر  ه  شىلىلىله ب   ةً ته ؤق  م   ت  اآه كه  ، وإن  ع     به  يه ه  فه  د      ب  الت   له عه  ت  اآه كه  إن   ة  عه فه امل   ، وه ةً عه فه    مه  .3
 أو   ة 

 .ة  اره هي إجه فه  ذلك و     آه 

 وه  "ة  اره اإلجىلىله  ابه "بىلىله  ه  ام  ا نىلىلىلىلىلىلىلىلىله ابىلىلً بىلىله   ؒاملؤلف   به و  له فه 
  ىلىل  ف 

 ر  ج  ؤه م  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالبىلىل   ق  د  عه ته ته  ل  ائىلىل  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله مه  ه 

 عه فه امل   وه  ر   ج  ته واملسىلىلىلىلىلىلىل  
يف  ط  رشه   وه ه  و-يف ذلك  ط  رشه      هه ، وأه ة  اره اإلجه  د  ق  ا عه هه    ده عه  ع  قه التي يه  ة 

 و  ق  الع   ل  ك  
ه  ن  و  ك   ه فه  ة  احه اإلبه  -د  ه  عه    ل  ته  أن   ح  ص  يه  اله فه  ا،اًح له م   ائً    شه  ف  ري ىلىلىلىلىلىلىلصه الت  وه  د  ق  العه  لي  ه  امً ر    

 ع  ته  أن   الوه 
 ته  أن   اله وه  ةً له ه   اله وه  ا ً ه  ره  اله وه  ةً اره إجه  ه   ده عه  ده ق 

ا يف هه ر  ك  ذ  التي آه  طه و  ر  ىلالشي  ن  أل   ،(9)هفه ق 

  د  ال ب  ما ها    م   ة  اره اإلجه  أو   ع     الله 
 و  ق  الع   ل  يف ك   ه     م 

ورشط  ، خر نه و  د   د  ق  عه ب   صي ته ما  ه  ا هه    وم   د 

 ي  
ة  ه ش  اإلبهاحه ي الت   ع     يف مجه   ط  َته  .ات  فه صه

 و  ق  ع   ن  م   ق  له السىلىلىلىلىلىلىل  ، وه ق  له السىلىلىلىلىلىلىل   اب  إىل به   ؒاملؤلف   له قه ته اآ      ث  
  وه ه  وه  ات  ضىلىلىلىلىلىلىله اوه عه امل د 

 ن  م 

 م  امله   اب  وه األب  
 ات  قه ابه املسىلىلىلىلىلىلىلىلىله ب   ف  عره ا ي  و مه ه  ا، وه د  ا ج  ب      اله اإلخ   ره ث  التي كه وه  ان  مه ا الز  ذه  هه يف   ة 

ه به  ة  لىلىله اله غىلىله م   هيه وه   و  أ ل   ىلىل  اطه  ب  و  ك  ر   أو   ة  احىلىله لىلىله السىلىلىلىلىلىلىلىلىل   أو   ي  ر  اجله  أو      د  يف الع   ن  و  ك  ته  د  قىلىله فه  ني    ه اث   ني 

 ذه  ي   غه  أو   ة  ايه مه الر  
 .كه ل 

                                     
(9)  :   ح  صىلىلىلىلىلىلىلىله أف   هووه قا  الشىلىلىلىلىلىلىلىلارح 

 و  ي  ) ن  م 
 يه  فه قه وه ) و ه ق  ته  أن   ح  صىلىلىلىلىلىلىلىله األف  فه  (فق 

 و  ي   فه قه وه ) ال (ف  ق 
 فه قه أو  ) وال (ف  ق 

 و  ي  
 .(ف  ق 
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 :ان  ته ره و  لا ص   ة  له اله ه املغه ذ  ه  وه 

 .ة  احه ا اإلبه هه ط  ه رشه  هذ  وه  ض  وه ع   ي   غه ب   نه و  ك  ته  أن   .1

نه  ن  أ .2 و  قهو    ال  ل ي   ها   ، م  اهلل   اءه شىلىلىلىلىله  إن  ها ر  ك   ت ذ  يه  ة  ده ي  د  شىلىلىلىلىله  ط  و  ا رش   هه    ف  فه  ض  وه ع  ب  تهك 

لهقه  اله » :☺ ، يف   ال  إ   نه ف  ، و  أه  خ  ل  اف ر   أهو   آهص   .«حه

 يه ار  العه  ابه به " ره كه ذه     ث  
  ة  اره اإلج  ، وه "ة 

 عه فه     مه له عه  د  ق  ها عه    ف 
 ته ق  ؤه م   ة 

 عه فه    لدمه  ك     د  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم  هي ته وه  ة 
، ة 

 عه فه    لدمه  ة  احه هي إبه فه  ة  اره ا اإلعه أم  
 م  ىلىلىلىلىلىلىلىلته  ت  سه    له وه  ة 

 ،ôه ي   غه وه  ب  جه ره  ن  اب   ه  ره كه ذا ذه هه  ،اكً    د 

ه به  ق  ر  والفه   م  الت   ني 
ةً اعً وه ا أن  آه ده    ع   أن   ة  احه اإلبه وه  ك     د  د 

 :ا ع 

 م  يه  ص  خ  شه  .1
ه العه  ك  د   م  يه وه  ني 

 .ةه عه فه امل    ك  د 

 م  يه  ص  خ  شه  .2
ه العه  ك  د   م   يه اله وه  ني 

 .ةه عه فه امل    ك  د 

 م   يه اله  ص  خ  شه  .3
ه العه  ك  د   .ةه عه فه امل    ك  د  م  ي  وه  ني 

 م   يه اله  ص  خ  شىلىلىلىلىلىلىلىله  .4
ه عه ال ك  د   م   يه اله وه  ني 

د ك   ن  ك  له وه  ةه عه فه امل    ك  د  ، ة  احه اإلبه  وه ه  وه  اعه فه ت  االآ  يهم 

ه به  ق  ر  فه فه   عه فه امل    ك     د  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم  ته  ني 
ه به وه  ة   عه فه امل    ة  احه إبه  ني 

 م  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلن ته م  سىلىلىلىله ي   أن   حي صىلىلىلىل  الذي يه  ة 
 كه    د 

 ز  و  يه   ه   ىلىل  ده عه ، فه ة  عىلىله فه    مه ا لد  كىلىلً ال  مىلىله  ر  ج  ؤه امل نه و  ك  يه  أن   ة  اره اإلجىلىله  ط  رشه   ن  م   إن  ، فىلىله اع  فىلىله ت  االآ  

 عه فه    لدمه  ك  ال  مه  ه  ألن   ره ج  ؤه ي   أن   ر   ج  ته سىلىلىلىلىلىلىلىلىل  لدم  
سىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ال ف  اله خ  ب   ة   ته ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم 

 ه  له  ز  و  ه ال يه  فإآ   ي   ع 

 م   يه اله  ه  ألن   ي    ج  الت  
 سه ده إذا جه  ا   املثه  ل     ل   نىلىلىلىلىلىلىلىلىله له ا عه آه ده    ع  ، وه ه  له  اح  له ام ت  إآ  وه  ةه عه فه امل    ك  د 

 مىلىله    ل   وه له عه  ان   ىلىله اث  
 وه ع  ده  أو   ة 

 م  ال يه  ام  عىلىله هىلىلذا الط  فه  ة 
 م  ام يه وإآ   وي ع  املىلىلده  ه  كىلىل  د 

ه بىلىل   اعه فىلىله ت  االآ   ك  دىلىل 

 م  ىلال ته  ل  األك   ه  له  قي حيه   ه  أن   وه وه  
 .ام  عه الط   ك     د 
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ه به  ق  و  ر  ف   اكه  ه وه   ا:ة  اره واإلعه  ة  اره اإلجه  ني    هه
 ، م 

ةه أن  ا .1 اره ةه و ض  وه ع  ب  إلجه اره  .بغيه اإلعه

ةه  أن   .2 اره  م  ىلته  اإلجه
ةه  و ك     د  اره  .ةاحه إبه  اإلعه

 ته س  م  ىلالأن   .3
ه ع   .ةاآه أمه  د  يه  ه  د  يه  ره  ج  ته س  م  ىلوال ن  ام  ضه  ي 

 .ز  ائ  جه  د  ق  عه  ةه اره واإلعه  م  الز   د  ق  عه  ةه اره اإلجه  أن   .4

 ج  وه ب   ذ  أخ   ة  اره اإلعه  ت  اآه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلام  كه له     ث  
 وه ه  وه  ق  حه  ي   غه ب   ا ا    ذ   خ  ب   ق  د  عه ته ا يه مه  ه  ده ع  به  ره كه ذه  ي  ع  رشه   ه 

  ره كه ذه وه  ابه لىلىلىله ال هىلىلىلذا  ؒاملؤلف   به و  له ، فه "ب  صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  الغه  اب  بىلىلىله "
ه ا يه مىلىلىله  ه   ىلىلىل  ف   نه م   ه   ىلىلىل  ده عه  ب  تىلىلىل  َته

ه يه  ل  ا به قً ده ط  م   ن  امه ضىلىلىلىله  د  يه  ه  د  يه  به اصىلىلىلىل  الغه  أن   ه  ره كه ا ذه مه     أو  ، وه ام  كه األح       ده عه  ب  ت  َته
 ة  د  ع   ل  ائ  سىلىلىلىله مه  ه 

ه ر  ك  ذ  آه  ع  ل  نه  أو   له ائ  سه مه  تي ن   و     آه  اءه اهلل، اهه د  ها يف  ه ب   ن  مه ض   ه فه  إن  شه
ه العه الغهاص   ع  قه ا يه ومه  ني 

 قه به  ةه د  م   ل  املث   ة  ره ج  أ   ه  م  زه د  يه وه  ة  ده اط  ها به دي ه ك  ات  فه ري ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلصه ته وه  ف  ده ته  ن  ها م     ف  
 
 به و  ص  املغ   ني   العه  اء

 ه  د  يف يه  ة 

 ل  ائ  الصىلىل   ع  ف  ده  ة   ه  سىل  مه  يه ه  لا وه  ب  و  له  ي  مله  ةً   ه سىل  مه  اب  ا الله ذه هه  ته ته    ؒره كه ذه ، وه كه ل   ذه ي  غه وه 

 ض  ر  ع  ال أو   س  ف  ال    أو    ا ىلىلا   له عه  ل  ائىلىل  ا صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله إمىلىل   وه ه  فه  ،ز  و  يه   ةً اره تىلىله وه  ب  يىلىله   ةً اره تىلىله فه  ه  مىلىل  ك  ا ح  مىلىله وه 

 مه ر  واحل  
ه ، وبه ة  ه ذه وهه  ل  هه باألن   ع  فه د  ي   له ائ  الص   أن   ني   .ب  ص  الغه  اب  يف به  ه  دي ا  ه

 عه فه الشي  ن  عه  م  اله إىل الكه   ؒاملؤلف   له قه ته اآ   ث   
 
 عه ف  الشي  اب  "به يف  اء

 عه    الله  أن   ل  األص  وه ، "ة 

د   قي  حيه  اله ا، فه ضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلً ر   ن   عه إال   ن  و  ك  ال يه    عه ز  ته     يه أن   ألحه
 ن  ك  ، له اه  ضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله ر   ب  إال   ص  خ  شىلىلىلىلىلىلىلىلىله  ن  ا م  كً د  م 

 عه ف  الشي  ة    ه س  مه  يفن طه أع   عه ر  ىلىلىلىلالش  
ه عً ف  ره  ه  آ  إذ   نه و  د   ه  ك  ال  مه  ن  م   ا ا    عه زه ته    ي   ا أن  ق  حه  ة   ن  عه  ر  ا لدض 

 عه ف  الشىلىلىلىلىلي  ة  ره و  صىلىلىلىلىل  ، وه ك  ي  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالشىلىلىلىلىل  
 م  يه  ل  ج  ره  ته و  م  يه  ك ن   ة 

ا دً ي  زه  ن  ي  ده له وه  كه ره ته وه  ض  أر   ةه عه ط  ق   ك  د 

  ت  اره صه ا، فه رً م  عه وه 
ه ش  م   ض  األر   ة  عه ط  ق    ه   ه    به  ةً كه َته

  اله  ع  و     ش   ةه كه ام رش 
 زه ره ف  م   ار  وه جه  ةه كه  رش 

 لي ك  ، فه ة 
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  ه  ته صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ح   د  ي  زه  اعه به إن  ام، فه ه     ده ك  ل   ك  د  م   ض  األر   ه  ذ   يف هه َت  م  نىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاآ ت  
 ق  حه  ن  م  فه  ث  ال  ثه  ل  ج  ره ل 

ا  ه د  ق   ث  ال  ن الث  أبه  ، فإن  ة  كه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر  الش   نه م   ج  و  ر  اط   له اب  قه ها م   ه مه ثه  ه   ه ط  ع     فه  ث  ال  إىل الث    ته يه  و أن  ر  م  عه 

 عه ف  الشي  ط  رشه   ن  م   سه    له 
 ره ىلىلىلىلىلىلىلىلىلا لدض  عً ف  ده  ه  ته ص  ح   عه ز  ته    يه  أن   ه  ده فه  ث  ال  الث   ة  قه افه وه م   ة 

، ك  ي  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلالش   ن  عه  ر 

 .اهلل   اءه شه  ا إن  اب   به يف   ر  كه ذ  ت   ط  و  ا رش   له وه 

ه  ن  ا م  ثً ال  ا ثه هً ج  وه   ؒاملؤلف   ره كه ذه  ث    ج   :م ها، ر  وه ص   ا ا    ذ  ، وألخ  ا ا    ذ  أخ    أو 

 ده به  د  ره وه  ه  ك  دي مه ته ل   ا ا ه  ذ   خ  يه  ن  مه  .1
 .ض  َته  ق  م  ىلال وه وه   ه  ل 

ن  يه خ   .2  ته س  م  ىلال ، وهوه ه   ه    عه  دي ره ويه  ه  ب   اع  فه ت  لالآ  ذ  ا ا ه مه
 .ي   ع 

 .ب  اص  الغه  وه ه  ، وه ق  حه  ي   غه ب   ا ا ه  ذ   خ  يه  ن  مه  .3

 .ع  ده و  ته س  م  ىلال وه ه وه  ل  اح  صه ل   ه  ظ  ف  حل   ا ا ه  ذ   خ  يه  ن  مه  .4

 عىلىله ي  د  الوه  ابه بىلىله "  ؒاملؤلف   به و  فله 
 قه    ق  يف حه  ة  عىلىله ي  د  الوه ، وه "ة 

 و  ا ته ألهنىلىل   ة  الىلىله كىلىله ا وه هىلىله ت 
يف  ل   ىلىل  ك 

 عه ي  د  الوه  اب  يف به  ة  ده القاع  ، وه ة  اله كه الوه  ط  و   رش   ها عله طه و  وا رش   انىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ا قه ، ولذه ا ا    ظ  ف  ح  
 أن   ة 

 ه  د  يه  ت  اره صه  طه ر  فه  ى أو  د  عه ته  ، فإن  ط  ر  فه ي  أو  د  عه ته  يه مله  إن   ة  اآه أمه  د  يه  ه  د  يه  عه ده و  ته س  م  ىلىلىلىلىلىلىلىلال و  أ عه ده و  م  ىلىلىلىلىلىلىلىلال

 .ن  امه ضه  ده يه 

  ه إح   اب  به "إىل   ؒف  املؤل   له قه ته اآ      ث  
 
  ة  ره و  ص   يه ه  ، وه "ات  املوه  اء

 ا ا    ك  دي مه ىلته  ر  وه ص   ن  م 

 له  ه  اله وه  ض  وه ع   ي   غه ب  
ي  ته اله وه  ة   ده   مه  تهة  ض  إىل أر   ان  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله إآ    ته يه  أن   ات  املوه  اء   ه ، وإح  ع  به

 ره اث 
 ي   غه  ة 

 ره ام  عه 
نه ا، ب   اع  فه ت  لالآ   ح  د  صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ام يه ا ب  هه ر  م  ع  يه ها وه             فه  ة  و  ا  ةً    اع  ره ا ز  ضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلً أر  كه ن  تهك  هىله اؤ  إح  ىله فه

 ا ا ا   صه إي  ب  
 
 أن   نه و  د   ه  ك  د  يف م   ت  ده خه ده ، وه ه  ا له كً د  م   ض  األر   ت  اره ا صه اهه  ه إذا أح  ، فه اًل ثه ها مه    إله  ء

د  ا يه َته  ش  يه  ن  أحه
 ا.هه ر  ك   ذ   ت  يه  ل  ائ  سه مه وه  ط  و  رش    ه  له ، وه م 
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الهة "إىل  ث    اآ تهقهله ؒ  :ه  له  ا ه قه ا وه صىلىلىلىلىلىلىلىلىلً خ  شىلىلىلىلىلىلىلىلىله  اعده     ث   ء  يشه  ه  له  اعه ضىلىلىلىلىلىلىلىلىله  ن  مه ، فه "بهاب  اجل عه

 ن  و  ك  يه  د  قه  فه ع  ائ  الضىلىلىلىلىلىلىل   اع  ا املته ذه هه  ن  ل عه  ثه  ه ل  ته ل   ريا    100 م  و  يف ال ه  أو   ة  اعه يف السىلىلىلىلىلىلىل   كه    ط  أع  

    ف  
ه  ه  ن  أن   اع  املته  ب  اح   صىلىلىله له عه  ر  ضه

ك  ي م  ا آه ده    ع   له صىلىلىله  ه ، فه ه  ت  ره أج   ده ي  ز  ن ته ت  حه  ي   األج   ره  خ  ته يه وه

  د  ق  عه 
 و  ق  الع   نه م 

 و  ق  املف   اع  املته  ب  اح  صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله   ه و  ق  يه  أن   ه  ت  ره و  صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ، وه ة  اله عه اجله  د  ق  هو عه  د 
 :ر  لآلخه  د 

، ره ثه أك   أو   ة  اعه  نىله يف   ه     عه  ته ث   ه به أ اء  وه ا، نىله ذه كه  كه ده ل فه  ه  ته ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلضىله أح  وه  ه  ته د  جه وه  إن  فه  اع  ته ل مه  اعه ضىله 

 و  ق  الع   ه  له أشىلىلىلىلىلىلىل  وه 
ً ل  ا كه اهه له ت  اشىلىلىلىلىلىلىل   ان  هه ل  ته شىلىلىلىلىلىلىل  يه ، وه ة  اره اإلجه  د  ق  عه  وه ه   ة  اله عه اجله  د  ق  عه ب   د    ن  ك  ا، له ي 

 ره أب   ن  م 
 ز 

 ة  ره فه ته غ  م   ل  مه يف العه  ةه هاله اجله  أن  ، وه م  ز  اله  د  ق  عه  ةه اره إلجه اوه  ز  ائ  جه  د  ق  عه  ةه اله عه اجله  ام أن  ه   ه    به  ق  و  ر  الف  

الهة     د   ب  اله فه  ة  اره اإلجه  ف  اله خه ب  يف اجلهعه
 .ل  مه العه  د  ي  د  ته   ن  م 

 وه 
 ق  ي  ر  إىل الط   جه ره خه  ن  مه كه  ة  طه قه الدي  ة    ه س  مه  ه  ك  د  مه ته يه ا وه ئً    شه  ان  سه ا اإلآ  ب   ذ   خ  التي يه  ر  وه الصي  نه م 

 مه   سه كه  أو   ريا    500أو  ب  و  انىلىلىلىل  حه  ازه هه ج    أو  ااًل مه  ض   األر  له عه  ده جه وه فه 
 
 به  أو   ةه قه ره وه  أو   اء

ً ع  ا ي 

 ده اح  وه  لي ك  وه 
   ت  اآه كه  إن  ، فه ام  كه أح   ه  له  ه  ذ  هه  ن  م   ة 

 ته د   ته ا اله مم 
ه  ه  إل    ت  ف 

 قه ره الوه كه  اس  ال    اط  نه أوه     ه 
 ة 

 ر  جه م  ب   ه  ك  د  مه ته ا يه ذه هه فه 
  ه  ا له ئً    شىلىله  ده جه وه  ، وإن  ه  ذ  أخ   د 

 ته د  ته  ة   ه ال  عه  ة  مه    ق 
ه  ه  إل    ت  ف 

 اس  ال    اط  نىلىله أو      ه 

آىلىلىلً وه  ه حه  ده جىلىلىله وه  ، وإن  ه  فىلىلىل  ي  ر  ع  ته  ن  ه م  لىلىلىله  د   بىلىلىل  ذا اله هىلىلىله فه   ته م  ا يه ا
  ع    

 ه  لىلىلىله  ز  و   يه  اله فه  ي   ع  الله كىلىلىله  اع  لىلىلىله السىلىلىلىلىلىلىلىلىل   نه م 

 .ة  طه قه الدي  اب  يف به  ر  كه ذ  ه ي  دي ذا ك  هه ، وه ه  اط  قه الت  

 د  ي   ن  مه كه  ه     عه  ب  و  غ  املر   ا ا    يه ه  وه  ةً   ه سىلىلىلىل  ا مه ضىلىلىلىلً أي   نه و  ر  ك  ذ  يه وه 
ه  به ر  ق   الً مه ع  ته سىلىلىلىل  ا م  اثً ي أثه ق   ل   ه

 .ة  طه قه الدي  اب  به  ابع  وه يف ته  ه  آه و  ر  ك  ذ  ا يه ذه هه ، وه ه  كه ده مه  ه  ذه أخه  ن  مه فه  ات  ايه فه ال   

 وه 
 عه  ر  كه ذ  التي ت  األب وهاب   نه م 

 اًل ف  ط   ده جه إذا وه  ان  سىلىلىلىلىلىلىلىلىله اإلآ  ، فه "ط     ق  الد   اب  به " ة  طه قه اب الدي به  به ق 

ف   اله  ض   األر  له ا عه عً و  ضىلىلىلىلىل  و  مه  ره     ك  ام ح  فه  د  ل  عه  م  أ ر  ح   وه ه   ل  هه  ف  ره ع  ال ي  وه  ه  و  ال أب  وه  ه  ل  سىلىلىلىلىلآه  ي ع 
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ثهاًل  نه و  ر  ك  ذ   ه فذا؟ هه      ف   له األصىلىل   أن  مه
ه م  د  املسىلىل   د  ده يف به  ده ج  ا و  إذه  ه   سىلىل  م   وه ه  فه  ني 

 ه  عه مه  ده ج  ا و  إذه وه     د 

  وه ه  فه  ا   مه 
  ته ته    ؒاملؤلف   ه  ره كه ق ذه له ا نه مه  لي ك  ، وه  له  ك  د  م 

 .ع     الله  اب  ته ك 

 " وه ا ه  ابه ته ك    ؒاملؤلف   ده قه عه     ث  
التي  ر  وه الصي  نه م   ةً ده مج     ه  ف   نه و  ر  ك  ذ  يه ، وه "ف  ق  الوه  اب  ته ك 

 و  ق  ع   ام  كه  ح  ب   ق  د  عه ته ته 
ي الت   د   عه فه امل    ل     ل  س  ته وه  ل  األص   س     ل  ته   ه   ن  ب   ه  آه و  ف  ر  عه ي   ف  ق  الوه ، وه ات  عه به

 أو   ة 

 ره مه الث   ل     ل  س  ته 
 ج  وه ل   ف  ق  وه  ة  ره امه هذه الع      و  ق   ه فه  ة  ره امه ع   أو   ج  ر  ه ب  ده    ع   ل  ج  ره ، كه ة 

  ه 
 
 ف  ره ىلىلىلىلىلىلىلىلىلص  ي  وه  اهلل

 .   د  الع   ب  ال   ط  له ها عه ع  ي  ره 

 ته  أغ  ل  عه له وه  
 نه و  ك  يه  أن   األخ   اه أيي     ر  اح  ، فه ف  ق   الوه له عه     اك  إي  ي وه ىلىلىلىلىلىلىلس  ف  آه  ثي  حه ف ةه صه ر  الف        

ا»:قا ه  ☺ ي  ل  ال    إن  ، فه ف  ق  وه  كه له  اته  إ ذه ان   مه آ سىلىلىلىلىلىلىلىلىله د   عه  ه   طهعه اآ قه  اإل   مه ن   إ ال   ه  عه
ة   م  ثه  إ ال  : ثهاله

ن  
قهة   م  ده يهة ، صىلىلىلىلىلىلىله ار  د     أهو   جه ع   ع  لهد   أهو   ب ه ، ي   تهفه ال ح   وه و صىلىلىلىلىلىلىله ع  ، ة  يه ار  جه  ة  قه ده صىلىلىلىلىلىلىله  ف  ق  والوه  «لهه   يهد 

 و  ي   ن  مه  نه و  اج  ته حيه      أهن   وه     د  الع   ب  ال  ط   ا ه حه  ف  ر  ع  ته  ته أن  :    و  ق  يه  اضىلىلىلىلىلىلىلىلىلً ع  به  ل  عه له وه 
 !   ه     ده عه  ف  ق 

 و  ت   أن   ع     ط  ته سىلىلىلىلىلىل  ته بل   ،رم  احله  ار  وه ج  ب   ج  ب   ب   ارً و  صىلىلىلىلىلىل   ه   ف  ق  الوه  سه    له  :   و  ف ق  
 ة  سىلىلىلىلىلىله م  خه ا ب  ابً ته ك   فه ق 

 (10)ف   ه ص  م   كه ده    ع   نه و  ك  يه  ا، أو  فً ق  وه  ه  ده عه ته  وه  ة  امه العه  ات  له ته املك   د  إىل أحه   ب ه  به هه ذ  ته وه  ت  االه يه ر  

 ته    ا يه فً ق  وه  ه  ده عه ج  ته فه 
 و  ت   أو  ، ه   م   اس  ال    ع  ف 

 ته   س  ار  ده مه  ن  م   ة  نىلىلىل  ره د   مه ا يف  ابً وه أك   ا أو   ً    صىلىلىله  فه ق 
 ظ     ف 

 و  ت   د  قه ، وه  ن  ر  الق  
 و  ت   د  قه ، وه اس  ال    ه     م      ضىلىلىلىلىل  وه ته يه  اءً إآه  ف  ق 

 فه ق  الوه  أن   ر  و  صىلىلىلىلىله ته  ته اله فه  ،ةً اده ج  نىلىلىلىلىله  ف  ق 

 ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىليشىلىله ب   صي ته  ه  
 
 قه به  عه مه  ه  ب   اع  فه ت  االآ   ن  ك  م  ا ي  مه  لي ك   ل  ، به ني   عه م   ء

 
    عه  اء

 اله  ل  األصىلىل  ، فه ه  ف  ق  وه  ح  صىلىله  ه    

    ف   ف  ىلىلىلىلىلىلىلر  صه ته ي  
 له ال ه  وه  ع     له ب   ه 

 ب   ع  فه ته    ام ي  إآ  وه  ة 
 قه به  عه مه  ه 

 
    عه  اء

ق ف  ي    ج  ته  ز  و  يه  ، وه ه      ه  ت  د  غه  ن  و  ك  ته وه   الوه

 و  ي   أن   اس  ال    ل  ك   ل  به     د  الع   به ال  ط   ثي  ح  فه ، ف  اق  ه الوه ره كه الذي ذه  ف  ق  الوه  ف  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر  صىلىل  يف مه 
 وا ف  ق 

                                     
 آ وملقا  الشارح:  (10)

 
ء  .املص ف   ع     به  حي ص  يه  ال هأن   اآه ده    ع   به هه املذ   ألن   املص ف   عب   بشا
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ء   نقه د  يه وأال     ائً    شىلىلىلىلىلىلىله  فه قه أو   د  قه وه  إال   اهلله  املر 
 ،د  اج  املسىلىلىلىلىلىلىله  د  أحه  يف ةً جه ال  ثه  أو   افً  ه صىلىلىلىلىلىلىل  م   أو   اابً ته ك 

  ة  عه نه  ه  ده    ع   انه كه  نه مه فه 
 .افً ق  وه  ه  له  له عه يه   أن   له عه     ر      ه د  فه  ا ا    نه م 

 وه 
ب  الع د     امء  ده الع   انه كه  د  قه وه  ،   د  الع   ب  ال  ط   ف  ق  الوه  ف  ار  صىلىلىلىلىلىله مه  ىله أو   ن  م   ق  اب  السىلىلىلىلىلىل   يفوط ال 

نه  و  فه ة  وه ةه شىلىلىلىلىلىلىلىله    املع   ب  ده طه     هه ي ك   
به ه 

اح  د    صىلىلىلىلىلىلىلىله به ع 
قهد  ته د  طهال  لهو  ف ر  ، وه ر    وه

انه ح  غه لهكه

ن  
ًة لهك  اًما آهاب غه  املسه و اح  له الص   يف ل  مه ع   ه فه     د  الع   ل     ص  ته   ن  عه  ش     العه  ب  ده طه  ه  د  غه ش  يه إمه

 
 .اء

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلله وه    ن  ك 
ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلت  اف  وه  ف  ع  ضه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلوه  ار  قه   ه ل  ص 

 ة 
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلعه  ار  غه ص  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلته     ه     ده ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل لي ه  ته س   ن  و  ؤ  ش 
   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلق  فه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ك  د ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلأم   مله وه  ت  د  ب  وه نه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل قه ا ه عه  ب 
  ة 

  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلقه مه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلمه  ةه اله ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ي  و  ك  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اد  ؤه الف   :ن  ي  ز  حه
   

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلوه ) ىلىلىلىلىلىلىلىلىل د  قه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلاحله  ج  ر  ت   ىلىلىلىلىلىلىلىلىل ات  اجه  ك  ال ىلىلىلىلىلىلىلىلىلمه  أم   ايه
  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ئ  ره كه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ه ا ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ب  ره  ن  م  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ن  ب    (ني      ضه
   

غه ف   و  له وه  ،ا    ىلىله ع  وه  ا   فىلىله أط   ه  ده  ىلىل  ع  فه   ا،عىلىلً    مجه   ة  األمىلىل   ن  عه  ضه ر  الفه  ط  ق  سىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ي   ي  ائ  فىلىله ك   ض  ر  فه ب   امه قىلىله له  ر 

 له     ه فه 
ه     د  الع   ب  ال  ط   نه و  ك  يه  أن   يغ   قه ف  وه ي   أن    اهلله      سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  آه وه  ا،عىلىلً    مجه   اس  ال ىلىل   نه م   ة  ايىلىله  ىلىله ع   ل   ىلىله

 .   ه  ده د  سه ي  وه     د  الع   به ال  ط  

به الع د     واب   واصىلىلىلىلىلىلىلىل   ه  ال  ه د  الع   إن  فه  يا ط ال   اعه جه  د  قه فه  ته ع  ج   وإن   ،   سىلىلىلىلىلىلىلىل  اجل   ة  احه ره ب   ل  صىلىلىلىلىلىلىلىل  حي 

  م  و  يه  يف د  ته   مله  إن  وه  ،ر  ث  ك   ة  م  أئ   كه ده ل  قه 
 ب   ي  َته  شىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ته  ما أو   ل   ك  ته  امه  ام  األي   نه م 

 كه ده ل  قه  به ع  ته  د  قه فه  ه 

   ك  شه  يف   ته    ك   وإن   ،ة  م  األئ  
 امه ده الع   ب   صه  ن  م   ات   ه فه صه » رأ فاق   كه له  ت  ر  كه ذه  امم 

 
 الً جه عه  ده ج  ته ل   «ء

    د  الع   ب  دىلىلىله طه  يف ع  و  اجل  وه  ب  عىلىلىله الت  وه  ة  دىلىلىله ح  الر  يف  ô    د  الع   ل  أهىلىلىل   ة   ىلىلىله    ضىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ته  يف اابىلىلىلً جىلىلىله ع  

 .عوآك  يف اهلل كان، واب   اص  فه 

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل إن   ه ىلق  الفه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ي  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالفه  ىلوه ه  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلإآ  وه  ه  ىل   ق   ىلامه

  

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالفه  اء  ره  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ي   ق  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ت  عه م  ىلجه ته ف  ىلره أط   اهه ا
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 ط  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلشىلىلىلىله ب   ل  مه العه  ب  يه   ه  أن   ف  ق  الوه  اب  يف به  ة  ده اع  قه  اكه  ه ه  ، وه ف  ق  الوه  ة    ه سىلىلىلىل  مه ب   ق  د  عه ته ا يه ا مه ذه هه 

اله ، ف  اق  الوه    د   ب  وه
 ق  حه  ن  م   سه    له  م  الز   د  ق  عه  وه ه  ، وه ف  اق  الوه  ه   ه    الذي عه  ف  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاملصىلىل   ام  زه الت   ن  م 

  عه ج  ر  يه  أن   ف  اق  الوه 
    ف 

 .ه 

 له ال   اب  إىل به  ف  ل  املؤه  له قه ته اآ      ث  
 م  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلته  ه   ن  ب   ف  ق  الوه  ن  عه  ف  د  ته ته   ة  له ال  ، وه ة 

 ت  سىلىلىلىله    له وه  ني   عه د  ل   ك     د 

، ف  ق  الوه  ف  اله خ  ا ب  هىلىلىله ك  دي مه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلته  ده عىلىلىل  ا به هىلىلىله ع     به  ه  قىلىلىل  حه  ن  م  فه  ةً لىلىلىله  ه  اًل ج  ره  ته لىلىلىل  هه وه  و  ده ا، فه ا لىلىلىله سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلً ل  حه 

  ه الصىلىلىلىلىلىل  وه  اة   ه احله  ا    حه يف   ةه له ال    ؒره كه ذه وه 
يف  ان  سىلىلىلىلىلىله اإلآ  ، فه ت  املو   ض  ره مه  ا   يف حه  ةه له ال  وه  ة 

 و  مه  ض  ره مه 
    ده عه  ر  جه حي    ه  ت 

يف  نه و  ر  ك  ذ  يه  كه ل  ذه كه ، وه ث  د  ف يف الثي ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلصىلىلىله ته يه  أن   ه  له  قي حيه  وه  ني   ثه د  يف الثي  ه 

ذا اللهاب    ي  د  يف هه  له ي  د  ع  الت  هه
 .د  اله األو   ة 

ه و  أن  ي  ه ده فه  اته مه  إن  ، فه ه  ات   ه حه  ا ه حه  ه  ال  مه يف  فه ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلصىلىله ته يه  أن   ه  له  ان  سىلىله اإلآ  و
 يه ه   ة     صىلىل  الوه ، وه ص 

 نه و  ك   يه ال  أه و ا ا    ث  د  يف ث   فه ري ىلىلىلىلىلىلىلصه الت   ه  له  أن   ة  ده اع  القه وه  ،ت  املو   ده ع  به  ا ا   ب   ف  ري ىلىلىلىلىلىلىلصه الت  ب   ر  األم  

ه و     فه  ات   ه الله  ج  ي  و  ز   ته يف   ن  و  ك  ته  د  قه  ل  به     ا وه م  األه ب   نه و  ك  ته  أن   ة  وره ىلىلىلىلىلىلر  الض  ب   سه    له و، ث  ار  وه ل  
 أن   ص 

 .ه  ات   ه به  جه ي  و  ز  ته  ن  اله  ف  ىل  وه ته يه 

  ا املو  آه ده    ع  ا، فه ابً وه ب  ة أه    صىلىلىلىلىلىلىل  يف الوه  نه و  ر  ك  ذ  يه وه 
 أن   له ل   قه صه الذي أو   ا ا    ب  اح  صىلىلىلىلىلىلىله  وه ه  وه  ص 

     إله صه واملو   ،ا ا   وهو  ه   ب  صه املو  وه  ،ة     ص  الوه  ه  له  ف  ره ىلص  ت   ن  مه هو و ه   له صه املو  ، وه ته و  م  يه 
 ه 

اذه  ىل  وه ته الذي يه وهو      ص  الوه إآ فه
 .ة 

 ره الفه  اب  ته ك  " له عه  م  اله إىل الكه   ؒف  ل  املؤه  له قه ته اآ  ث   
ئ   ل  ائ  سىلىلىلىلىلىلىلىلىله مه ب   ق  د  عه ته ا يه مه  ره كه ذه ، فه "ض  ا

 ره الفه 
ئ   ته س  م      د  يف ع   نه و   ي ض  ره الفه وه  اء  هه قه ا الف  هه ده ره أف   د  قه ، وه ض  ا

 ره الفه     د  ع   وه ه   ل  ق 
ئ   .ض  ا
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ا    وه ثهة :وأح  ثهة  ثهاله ره   الوه

 .اعً رشه   ر  د  قه م   ب     ص  آه     له   الذينه     ه  ، وه ض  و  ر  ف   اب   ه أص   .1

 .ري  د  ق  ته  ي   غه ب   نه و  ث  ر  يه  الذينه     ه  ، وه ات  له صه عه  .2

 .ث  ار  وه  ي   غه  ب  ي  ر  قه  لي ك      ه  ، وه ام  حه أر   و  و  ذه  .3

 لدام    اج  ره إخ   ه  ألنىلىل   ت  اله امه املعىلىله بىلىل   ه  اطىلىل  لىلىله ت  ار  ، وه ق  ت  الع   اب  تىلىله إىل ك    ؒف  ل  املؤه  له قىلىله ته اآ      ث  

 م  الذي يه  د     الس  فه ، ك  د  م  ىلال ن  عه 
  ن  عه  كه ل  ذه ب   د  ل  العه  جه ره خه  ه  قه ته إذا أع   ه  ده ل  عه  ك  د 

 نه و  ر  ك  ذ  يه ، وه ه  ك  د  م 

 .ةد  ع   له ائ  سه مه  ق  ت  يف الع  

   إن  وه  ق  ت  الع   اب  به وه 
 د   ب  اله  اب  ا الله ذه يف هه  ات   ه ده طه املص   ض  ع  يف به  ن  ك  له  ي   ث  كه  ق     ل  ط  ته  ه  له  ن  ك  يه  مله

امه هه ف  يه  أن   ه ث  كه  اب  وه يف أب   ر  كه ذ  ت   له ائ  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله مه   ه هه ف  يه ن ت  حه     د  الع   ب  ال  طه  هه  ي 
ً ث  كه  نه و  ر  ك  ذ   ه ، فه ة   نه ا م  ي 

 قه د  عه املته  ام  كه األح  
 .ر  ب  املده وه  د  له الوه  وأم   ض  ع  املله وه  ب  اته املكه وه  ن  كالقه  د     ل  العه ب   ة 

 .ص  ال  اطه  د  ل  العه  وه ه   ني الق  فه 

  ه  د     نه  -ح     ضه و  الت  وه  ز  وي جه الت   اب  به  ن  م   ع     الله ب   ي   ل  ع  الت  وه - ه  اعه الذي به  وه ه   ب  اته كه م  ىلىلىلىلىلىلالوه 
 ه  س  ف   ه ل 

 مه و  د  ع  مه  اط  سىلىلىلىلىلىلىلىلىله أق   له اب  قه م  
ن   د  ل  العه  ب  د  ط   ه ، فه ة 

 ه  له  عه فه د  يه  أن   له اب  قه م   هر  ر   ه    فه  ره ر   ه ته يه  أن   ه  د     نىلىلىلىلىلىلىلىلىله م 

 د   م  إىله  ا ا    نه ا م  غً ده ل  مه 
 مه و  د  ع  مه  ة 

    د  ا عه مه  ده د  نىلىلىلىله  إن  ، فه ة 
 ام  كه أح   له   ب  اته املكه ، وه كه ل  ذه ب   ق  ته ع  ي   ه  إآ  فه  ه 

ام: ه  ب   صي ته ته   هه ي   ه  له  أن  ، أهه
ه  ه  له  حي ص  يه  ةً    ال  مه  ةً م  ذ 

 .د     ل  العه  ر  ائ  نه  ف  اله خ  ب   ك  دي مه الت  وه  ف  ري ىلصه ا الت  ب 

 ا.هه د     نه  ت  و  مه ب   ق  ته ع  ت   يه ه  وه  ،د  له وه ب   ه  له  ت   ته فه  د     ا الس  هه ئه ط  التي وه  يه ه   د  له الوه  أمي وه 

 و  عل مه  ه  قه ت  ع   د     الس   قه د  الذي عه  وه ه   ر  ب  ده م  ىلالوه 
 .ر  ح   وه ه  تي فه ا م  إذه  د  ل  ا العه ذه هه  :ا ه قه فه  ه  ت 

ةر  وه  ص  ا يف  ذه هه  ل  ص  حيه  وه  د  ل  عه  ه  ض  ع  به وه  ر  ح   ه  ض  ع  الذي به  وه ه   ض  ع  له م  ىلالوه  د 
 . ع 
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ه كام ت  اده عه كه  اح  كه ال       ك  ح   ان   ه له ب   ه  أه ده له فه ، "اح  كه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلال    اب  ته ك  "إىل   ؒل املؤلف  قه ته اآ      ث  

 جىلىله و  الز   ات  فىلىله صىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ره كه ذه     ، ث  ل  لىلىل  قه  ن  ا م  آىلىله ر  كه ذه 
 بىلىله و  ط  خ  لدمه  ره ظه ال   وه  ة 

 لىلىله ط  اط   امه كىلىله أح  وه  ة 
 امه كىلىله أح  وه  ة 

 .د  ق  العه 

 ذه  ده ع  به  له قه ته اآ  وه 
  ره كه ذه  ل  صىلىلىلىلىلىلىلىل  إىل فه  كه ل 

    ف 
له فه     ث   اح  كه ال    انه كه أر   ه   قه د  عه املته  ط  و  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىليف الشىلىلىلىلىلىلىلىلي  صىلىلىلىلىلىلىلىل 

 ة 

 .اح  كه يف ال       و  ل  القه وه  اإلياب  ب  

 اًل صىلىل  فه وه  ة  اده هه  لدشىلىل  اًل صىلىل  فه  ده قه عه ث     ،(11)اهه    م   د  اح  وه  ل   ك  يف   له صىلىل  فه وه  اح  كه ال    طه و  رش    ره كه ذه     ث  

 .اض لدر  اًل ص  فه وه  ل   لدوه 

    صىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ط  رشه   ن  م   ن  " ألاح  كه ال    نه م   ات  مه ر  امل ه  ابه "به  ره كه ذه     ث  
الزوجة   نه و  ك   ته أال   اح  كه ال    ة 

ه   ره اهه املصىلىلىلىلىلىلىلىلىله وه  ب  سىلىلىلىلىلىلىلىلىله ال   ب  ذلك  ن  و  ك  يه  د  قه وه  د      ب   الت  له عه  م  ر  ته   ن  آا مه ده    ع   ات  مه ر  امل ه ، وه ةً مه ر    
 ة 

 ا.هه ره كه ذه ا فه تً ق  ؤه م   اًم ي  ر  ته   م  ر  ته   ن  مه ا، وه هه ره كه ذه فه  اع  ضه الر  وه 

  ه اب   كه ت  ج  و  زه  : ه و  ق  يه   ن  كه  اح  كه يف ال    ط  و  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالشىلىلىلىلىلىلي ل إىل قه ته اآ      ث  
 نه ها م  عه  ه م  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ته أال   طه ي رشه  ت 

 :اع  وه أن   ة  ثه اله ثه  اح  كه يف ال    ط  و  والشي   ،ل  مه العه 

 .ة   ه       صه  .1

 .ة  ده ان  فه  .2

  ؛ة  ده س  ف  م   .3
د  د  ان  فه  د  ق  عه  ار  غه الش  ، فه ار  غه ش  ال له ث  م 

ف س   . م 

ه به  نه و  ق  ر  فه   ي  أهن    وه ه  وه     ه  م   ح  اله ط  إىل اصىلىلىلىلىلىلىلىلىل      د  الع   ب  الىلىل  طىلىله  ه  لىلىل  ته    ا يه  ىلىله ه  وه   د  انىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  الفىلىله  اح  كىلىله ال    ني 

 نه اا كىله مىله  ل  اطىل  اللىله  اح  كىله ال   ، فىله اح  كىله  يف ال   إال   د  واحىل    ًن ع  مه ام ب  أهن    ل  األصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ، فىله ل  اطىل  اللىله  اح  كىله وال   

                                     
ق  قا  الشارح:  (11) ر  الفه ه  وه ط   بهني  ىلر  الري  الش      ا اه   ن  عه  ج  ار  خه  طه الش    أن   ن  ك  وه

  ء  ز  ج   ن  ك  الري وه  ة 
 .ه     م 
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    ف   انه ا كه مه  وه ه   د  انىلىلىلىلىلىلىلىلىل  الفه ، وه ه  آ  اله ط   ب  له ا عه قً فه ت  م  
ه ته  ق  ي  ر  ف  ا الت  ذه هه وه  ،ف  اله خ   ه      ده عه  ب  ت  َته

 ام  كه أح   ه 

 .د  ان  الفه  اح  كه يف ال    الق  الط   حي ص  يه  ق  اله  يف الط  اًل ثه مه فه 

ا يف  د  قىلىله فه أو  العهك س   أةً ره م  ا جه و  زه إذا ته  ل  جىلىل  الر  فىلىله  ،اح  كىلىله ال    به و     ع   ره كه ذه     ث   ا عه  لىلىلً ه هىلىل  د  د  أحىلىله يىلىله 

ر    .هز      ت   اله  ب  و     ع  وه   ه س  الفه  ز     ت    ب  و     ع   اكه  ه ه  ، فه اآلخه

"إىل   ؒله قىلىله ته اآ      ث   ار  فىلىل  اح  الك  اب  آ كىلىله   ىلىل  صىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ط  رشه   ن  م  فهده  سه  "بىلىله
 نه و  ك  يه  أن   اح  كىلىله ال    ة 

  ه ك  أن   عه مه  ل  امه عه ته  ه فه  ، ه   ه    ام به    ف   نه و  ج  و  زه ته يه  ار  ف  الك  بل   ني   مه د  سىلىلىلىلىلىلىلىلىل  م   ان  جه و  الز  
ا أهن  عل  ار  ف  الك   ة 

 :ني   طه شه  ب   ة   ه       صه  ة   ه ك  أن  

 ته ع  يه  أن   .1
 ي  ا يف د  هه ته    وا ص  د  ق 

 ته ع  وا يه اآ  كه  إن   ، فه ه    
 .ه      صه  آ  اله ا فه آً ز   هأن   نه و  د  ق 

ه يه ن  أ .2   د   ب  اله ا فه  ه    وا إله ع  افه ره ا ته ا إذه  م  ا، فه  ه    له وا إع  افه َته
 ا. ه ع  ل رشه  عه  اح  كه ىلىلال    د  ق  عه  ن  م 

ه ال  قه اب  السىلىلىلىل   احه ال كه فإن  ، ان  ره اف  الكه  ان  جه و  الز    ه ده أنىلىلىلىل   و  ذا له  هه له عه  ب  ت  َته يه وه  ن شىلىلىلىل  مه ي   بل   د  د  ي 

  مه  ةه  ه الص   له األص   ألن  
     يهق    ا مله

امف    ع  اآ  مه  ب  له نه  م  اله اإلن   ا ه حه  ه 
 قه به  ن  م 

 
    ج  و  الز   اء

  .ة 

ه به وه  اقه ده الصىلىلىلىلىلىلىلىل   ره كه ذه     ث   وه ، اق  ده الصىلىلىلىلىلىلىلىل   وه ه  وه  ض  وه ع   ن  ه م  له  د  ال ب   احه ال كه  ألن   ه،ده ائ  مسىلىلىلىلىلىلىلىله  ني  فهه 

    ا يف ص  طً رشه   سه    له  ه     ك  له  اح  يف ال كه  ت  ل  ث  يه  ب  اج  وه 
ائ ل  ة  صه اله خ  و ،هت  سه  أنه: اق  ده الص   مه

أة  ل ت  ل  ث  ي   ة  اره ته  .1 ر   .نم  سه امل   ره ه  امله  دمه

ه  ت  ل  ث  ي   ةً اره ته وه  .2   ره ه  ا مه له
 
 .ل  ث  امل

ه  ت  ل  ث  ي   ةً اره ته وه  .3  .ر  ه  امله  فه ص  ا آ  له

ه  ت  ل  ث  ي   ةً اره ته وه  .4  ب   ج  و  ا الز  هه    ض  ر  ا ي  مه  :أي   ؛ةه عه ت  ا امل  له
 .ه 

ه  سه    له  ةه اره ته وه  .5  .ء  ا يشه  له
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 سه اطم   ر  و  األم   ه  ذ  إىل هه  ع  ج  ر  يه  اب  الله  لي ك  فه  
 .اهلل   اءه شه  ا إن  اهن   ه  ت به  ه نه ، وه ة 

 وه  اب  "به إىل   ؒله قه ته اآ      ث  
 مه    ل 

ه له فه  "س  ر  الع   ة   مىله    ل  الوه   ه ك  ح   ني 
 ق  د  عه ته التي ته  له ائ  املسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله وه  ة 

 سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله ال   وه  ا   جىلىله ر  لد ف  الىلىلدي   ه ك  ح  وه ، ابىلىل  
 
 قىلىله إل  وه  ار  ثىلىله ال     ه ك  ح  وه  ،اء

 
  ه ك  ح  وه  ،اس   ال ىلىل  ا عله ايىلىله الىلىلده  اء

 .اح  كه ال    ن  اله إع  

 ره ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلش  ع   اب  "به إىل  له قه ته اآ      ث  
 سه ال    ة 

 
  وه ه  وه  "اء

 قه د  عه املته  ام  كه األح   ان   ه له ل 
ه الع  ب   ة  ه به  ة  ش  ، ني   جه و  الز   ني 

ب  وه ضه  ره كه ذه فه  ،ف  و  ر  املع  ب   ة  ىلىلىلىلىلىلىلره ش  الع   ب  اج  الوه فه  ذكر ب  اج  ا الوه ذه هه  طه ا  ط  الوه وه  ت     املل   له ائ  سه مه  وه
 
 ء

ه غه وه  ره وه ، اهه ي  كه ةه ب  قه و  ق  احل   ذه د قه ني    املتهعه جه و  يه ، الز 
ه   :ق  و  ق  احل   نه م   اع  وه أن   ة  ثه اله ثه وه

 جه و  لدز  وه  ج  و  لدز   ة  ته اب  ثه  ق  و  ق  ح   .1
 .ة 

 جه و  لدز   ة  ته اب  ثه  ق  و  ق  ح   .2
.عل  ة  ج  و   الز 

 جه و   زه له عه  ج  و  لدز   ة  ته اب  ثه  ق  و  ق  ح   .3
 .ه  ت 

 وه 
ه به     سىلىلىلىلىلىلىلىلىل  القه  قي حه  ق  و  ق  احل   ه  ذ  هىلىلىلىله  ن  م    ر  ثه أك   ه  لىلىلىلىله  انه كىلىلىلىله  إن   ات  جىلىلىلىله و  الز   ني 

 ده قىلىلىلىله عه ، فه ة  جىلىلىلىله و  زه  ن  م 

ل كه ل  ؒف     املصه   .اًل ص  فه  ذه

 ره ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلشىلىل  ع   ابه به   ه ته خه     ث  
 سىلىله ال    ة 

 
م  عن ب   اء اله ق     اله خ  اإلالكه و  هذه  احلق 

 ،ز  و  شىلىل  ال ي  ة    ه سىلىل  مه  يه ه  وه  ب 

ه له فه      كه وه  ه  مه ك  ح   ني 
 .ه  عه مه  ل  ام  عه الت   ةه    ف 

ام ب  ر  وه ، ق  اله  الط  له عه  عه د  اط   مه د  قه ، وه "ع  د  اط   اب  به "ىل ا بأهه ده له فه ، اق  ره الف   ابه وه أب    ؒره كه ذه     ث  

 ب   عه د  اط  وه  ض  وه ع  ب   اجه وه الز   أن  ا ذه يف هه  ة  له انىلىلىلىله امل ه  ن  و  ك  ته 
طه  ألن   ه  مه د  قه ي   أن   به انىلىلىلىله  ه فه  ض  وه ع  و  رش  

يه  ع  د  يف اط   ط  َته  ش  الذي ي   ضه وه الع  
 .اق  ده الص   ط  و  رش   ه 

 ب   ة  قه ر  الف   وه ه   ع  د  اط  و
هه و  أة  زه ره ام   ت  هه ر  كه  إن  ، فه ض  وه ع    ا وه جه

ا  ه  عه مه  اءه قه الله  ق     ط  ت   د  ع  ته  مله هه
ج  و  فهد زه
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طه أن   َته  د    يهشىلىلىلىلىلىلىلىلىل      ره امله  أن  تهر 
االه  اهه قه د  طه ل  اج  مه وه ا الز  ذه ل  هه د فه ألج   ض  ع  يف به  ع  د  اط  وه ، ألن ه  تهكه

 وه أح  
 .ه  اب  به  يف اهلل   اءه شه  إن   ه     ىلىلىل   له ذا آ  هه قا وه اله طه  ن  و  ك  ا يه هه ض  ع  يف به ا وه خً س  فه  ن  و  ك  يه  ه  ال 

 ذه  ده ع  به   ؒله قه ته اآ      ث  
  ره كه ذه وه ، "ق  اله الط   اب  ته ك  "إىل  كه ل 

    ف 
ن  ق  اله الط    ه ك  ح   ه   حي صىلىلىل  يه  ، ومه

د  أن  ، ق  اله الط   ه   ىلىلىل  م   نىلىلىلىلىلىلىلىلىله هجىلىلىل  ه ث  كه  ق  اله الط   ابه وه أب  وه ذلىلىلىلكه ألن  ة  ي   ي   ل  كه  لىلىلىلا اس  ال ىلىلىل   اجه  ىلىلىله ت  اح  ، وه

 كه  اهه    عه  ا ه ؤه السىلىلىلىلىلىلىلىلىلي وه 
 وه  ،ق  اله الط  ب   ق  د  عه ته ته  يت  املف   له عه  د  ر  ته  التي ل  ائ  املسىلىلىلىلىلىلىلىلىله  نه م   ة  ده مج   وه  ،ي   ث 

 كه ل  ذه ل 

    ف    ه و  طه 
ه ره     ه     ده عه  اء  هه قه الف   ه    ة  مح 

 
 .اهلل

 د  ع  إىل     س  قه    يه  ق  اله الط  وه 
 :ف     املصه  ات  له وي  ل  ته  يه ه  وه  ات  اره له ت  اع   ة 

 عه د  الل  وه  ة     السي  ار  له ت  اع  ب   .1
   إىل ب   ق  اله ط  ال، وه ة 

س  لهار  يه  قه
ت   :ام  سه أق   ة  ثه اله ثه ذا االع 

 .ي     ن   .أ

 .ي  ع  د  ب   .ب

    س  ب   ف  صه و   ي  اله  ق  اله طه  .ت
 عه د   ب  اله وه  ة 

 .ز  ائ  جه  ه     ك  له وه  ة 

آ ه   ار  له ت  اع  ب   .2 و   ج  ره كه
 :اع  وه أن   ة  ثه اله إىل ثه     س  قه    يه  ا ً ائ  به  م  أ ا   ع 

ه ك   ةً آه و        به  ن  ائ  به  .أ  .ىب 

 .ىره غ  ص   ةً آه و        به  ن  ائ  به  .ب

 ج  ره  ق  اله طه  .ت
 .ي  ع 

ةً د   ه ب   ن  و  ك  يه  ةً اره ته ، فه د ق  طه م  ىلال ار  له ت  اع  ب   .3 تهاره ، وه  ي   غه  د   ه ب    الزوج 
  القه  ق     د  ط  ته كه  ه 

 .ايض 

 يف ن  و  ك  يه  قه اله الط   أن   ل  األصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  فىلىله ، ل  لىلىله ق  ته املسىلىلىلىلىلىلىلىلىل   وه ا ىلىلايض  وه  اض   احلىلىله  ن  مه الز   ار  لىلىله ت  اع  بىلىل   .4

 يف قه اله الط  وه  ا ايض   يف ق  اله الط   ةه     سىلىلىلىلىلىلىلىلىل  مه ه  هاكه  ن  ك  له  ،ق  ال  طه  ة  آه اله ف      و  ق   ه فه  اض   احله 
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و  ه  ؛ل  لىلىله ق  ته املسىلىلىلىلىلىلىلىلىل    د  يىلىل  زه  م  و  د  قىلىل   له لىلىل  قه  ق  ال  طىلىله  ت  أنىلىل   أو   ،س  أم   ق  ال  طىلىله  ت  أنىلىل   ه  أتىلىل  ره الم  كىلىله ن  يهق 

  ارً وه ص   ره كه ذه وه  ،ر  ه  شه ب  
 ذه  ن  م 

 .كه ل 

ه  ار  له ت  باع   .5 ه به ، وه ق  اله الط   ظ  ف  له  ة  احه رصه  وه  ح  ي  إىل رصه      سىلىلىلىل  قه    يه ، وه ه  اظه فه أ    ف  ل  املؤه  ني 
، ة  ايه  ه ك 

ع  هن مه ي ح  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالصىلىلىلىل   وه ن لهو   أن ه ر  ا أن ه   اد عه اده  مه قه  أره لهل   مل   الط اله ل ه ، ي ق  ا قهو   هايهة   أم 
ع   الك   فه هقه

  هه 
ق   اف   .ر  و  ه  املش         س  ق  الت   وه ذا ه  هه وه  ،ال    ة   ط  ب شه   الط اله

نه وه ه   وه اًل    ص  ف  ته  ر  ثه أك         س  ق  ته  ةه م  ثه  ن  ك  له  و   : أن  يهك 

ً رصه   .أ ً ، رصه  ق  اله ا يف الط  حي   ده ا يف العه حي 
 .د 

ً رصه   .ب  ده يف العه  ةً ايه  ه ك   ،ق  اله ا يف الط  حي 
 .د 

ً رصه   ،ق  اله يف الط   ةً ايه  ه ك   .ت  ده العه  ا يفحي 
 .د 

 .امه     ف   ةً ايه  ه ك   .ث

 ده عىلىله  ار  لىلىله ت  اع  بىلىل   .6
له إن  فىلىله  ،ات  قىلىله د  الط   د  جىلىل   م  يه  الر 

ده   ؒره كه ذه وه  ،ات  قىلىله د  طه  ثه اله ثه  ك  دىلىل  بهعىلىل 

لهار  
ت  ا االع  ذه   ه ث  ت  االن   يف اًل ص  فه هه

 
د   نه م   اء ده ات   عه  :ان  ته ره و  ص   ه  له و الط د قه

 ده عه  ن  م   اء   ه ث  ت  انىلىلىلىلىلىلىلىلىل   .أ
:  ،ات  قه د  الط   د  و  ه : ا ه قه  و  له ، وه ةً ده اح   وه ا إال  ثً اله ثه  ك  ت  ق  د  طه كه ن  يهق 

 ر.ث   كه فه  ف  ص  ال    اء   ه ث  ت  ان   ز  و   يه  اله  ه  ن  أل   ؛حي ص   يه اله فه  ني   ته  ه  اث  ا إال  ثً اله ثه  ك  ت  ق  د  طه 

 ده عه  ن  م   اء   ه ث  ت  ان   .ب
 وه طه  ع  به ي األر  ائ  سه آ   : ه و  ق  يه   ن  ، كه ات  قه د  طه م  ىلال د 

 ة.آه اله  ف  إال   ق  ال 

ار   .7 لىلىله
ت  اع    ز   بىلىل 

  ق  وه  الت   ج 
د  ةً  ،الت ع  اره ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلتىلىله ن   فه و  ًزا  يهك  اال   م  هج  و  ه  حىلىله ه   كىلىله ن  يهق  أتىلىل  ره  أنىلىل ت   الم 

، ال ق  ن   طىلىلىله و  ًة يهك  اره تىلىلىله ا وه د قىلىلىلً عه له  م  ط   عه  ع  ته  اب  بىلىلىله  يف  ؒف  ل  املؤه   ه و  طه وه ، رشه 
 ق     د 

ً ث  كه  اًل ي  و  ط  ته  ق  اله ط  ال ًة، اًل و  ص  ف   ره كه ذه وه  ا،ي  د 
د ق   ع   املعه

ق  ل دط اله اع  وه  :أن وه
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 ؛انه ضىلىلىلىلىلىله مه ره  ن  م      األو      ي  ار  ته ب   ق  ال  طه  ت  أن   : ه و  ق  يه   ن  كه  ،ل  له ق  ته املسىلىلىلىلىلىل   إىل ة  افه اإلضىلىلىلىلىلىله  .أ

 .ته قه د  طه  اد  عه امل    اءه جه  اإذه فه 

، احلهد ف   .ب ق  :كه ن  يه  ب الط اله و  ه د   إن   ق  ا ت  فهعه ذه ال ق   فه ن ت   كه ت   إن   أو   طه ج  ره نه  خه
 م 

ار   . فه ن ت   الد   طهال ق 

 ع  ته  .ت
و    املصىله  ف  ؒ ام   ه الق   له عه  ق  اله الط   ق     د   أو  - ت  د  عه قه فه  ت  م  ق   إن  وه ": كقه

 لي ك  فه  "ق  ال  طه  ت   ن  فه  ؛ت  م  ق   إن   ت  د  عه قه  إن   أو   ،ت  م  ق   اإذه  ت  د  عه قه  أو   ،-ت  د  عه قه     ث  

 ده اح  وه 
 .اهلل   اءه شه  إن   ا ه عه مه   تته نه وه  ،   ك  ح   لا اهه    م   ة 

 ع  ته  .ث
 ده اله الو  وه  ل  م  احله وه  ض     احله  له عه  ق  اله الط   ق     د 

 .ة 

 ع  ته  .ج
ق   ق     د   ئه    املش   له عه الط اله

 .ت  ئ  ش   إن   ق  ال  طه  ت  أن    ه و  ق  يه   ن  كه  ة 

 ع  ته  .ح
ر   اب  الله  اذه هه  يفوه ، ق  اله الط   له عه  ق  اله الط   ق     د  كه  ةً له س  آ  - ة     ج  ىلىلىلىلىلي  ره ىلىلىلىلىلالسي  ة    ه املس  ت ذ 

ه  ن  الب    إن   :ه  أتىلىلىلىل  ره الم   ل  جىلىلىلىل  الر   ا ه قىلىلىلىله  اإذه  يه  وه  -ة   ىلىلىلىل  ع  اف  الشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   نه م    ؒج  ي  رس 

 .اءه هه قه الف   ت  له عه أت   ة    ه س  مه  يه ه  وه  ،اثً اله ثه  اهه ده ل  قه  ق  ال  طه  ت   ن  فه  ك  ت  ق  د  طه 

ه س  ف  ته   ؒره كه ذه     ث   ه  ق  اله الط  ب   ف  ال  احله  ظ  ف  له  ي  بهني  ي  فه    كه وه  ه  ظه ف  له  س   فه ي   فه    كه وه  يف يهبه

 حه 
 يشه   له عه  ه  أت  ره ام   قه اله طه  قه د  عه  اًل ج  ره  أن   و  ده ؛ فه ق  اله الط  ب   ف  د  احله  ل  ي   و  ته  ةه   ه س  مه  ره كه ذه     ث   ،ه  ف  د 

 
 ء

ل   م  اله الكه  ر  اه  ظه  مه تهع  د  ره م  وه ر   أم  يف ي س  ر   ه  ا  ت   ن  فه  ك  ت  ئ  ط  وه  إن   :ه  أت  ره الم    ه و  ق  يه   ن  كه  ،ر   خه أم 

 ط  الوه ب   اده أره وه  ق  ال  طه 
 
 يف ل  ي   و  الت   اب  به  يفهذا  ر  كه ذ  ي   ؟ل  ي   و  الت   ه  ع  فه    يه  ل  هه فه  ،م  ده القه ب   ءه ط  الوه  ء

 .ق  اله الط  ب   ف  د  احله 

 ده اعىلىلىلىل  قىلىلىلىله  إىل ه  عىلىلىلىل  ج  ر  مه وه  "،ق  اله الط   يف   ك  الشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ابه بىلىلىلىله "  ؒره كه ذه     ث  
    و  ز  يه  اله  ني   ق  ال ه ) ة 
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ه ق  ال ه  إن  فه  (ك  الش  ب       ج  و  الز   اء  قه به  ني 
 .ق  اله الط   ك  شه ب      و  ز  يه  اله فه  ة 

ده  ه  ه  ها أن   ب  الت   ل   ه  عه
ي الت  ومما ي  هان    ، م ها:اع  وه  أن  له عه  ات  فه صه

 ة     ع  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر  الشىلىلىلىلىلىلىلىل   ار  كه ا األذ  ذه هه  يف ل  خ  د  يه وه  ،ه  ي   غه  ل  له ق  ي   اله  ني   عه م   ظ  ف  ده ب   إال   حي صىلىلىلىلىلىلىلىل  يه  اله  امه  .1

 وه  ة  اله الص   ار  كه  ذ  كه 
 ا.هه اظ  فه      ب  إال   ة  اته الفه  حي ص   ته اله ، فه  ن  ر  الق   ة  اءه ره ق 

ه ش  ا ي  مه  .2     ف   ط  َته
    ب  ره العه ب   حي ص  ته  ن  ك  له  ني   عه م   ظ  ف  له  ه 

ت ه  ب  ب   أو   ة  مجه  أو   اج  وه الز   ظ  ف  ده كه  ،اهه ي   غه َته 

  ه اب   كه ت  ج  و  زه   ه و  ق  يه  ا أن  إم  ف اح  كه ال   
ىك ت     كه أن   ي أو  ت  ره ة  أخ  ب   ة  أو  ب د غه ره  .ب العه

 ق  اله الط  ، فه ق  اله الط   له ث  ، م  ل  ع  الف  ب   حي صىل   يه اله  ه     ك  ن له  ه  املع  له عه     ده     و  قه  ل  ك  ب   حي صىل  ا يه مه  .3

ه  و  ده فه  ؛ل  ع  الف  ب   حي ص   يه اله   ب   ه  أته ره ام   به ضه
      

 .ع  قه  يه اله فه  ق  اله الط   ة 

    ده عه  ا   الد   ل  ع  الف  ب  وه     و  القه ب   حي ص  ا يه مه  .4
 عه ج  الر  وه  ع     الله كه  ه 

 .ف  ق  الوه وه  ة 

إآ ام  ،ةه عه ج  الر   ره كه ذه     ث    ج  الر   ة  قه د  طه م  د  ل   ن  و  ك  ته وه
  ه ع 

ه  ق  د  عه ته ا يه مه وه  هاامه كه أح   ره كه ذه ، فه ة 
 .اب 

 " ره كه ذه     ث  
 اله اإلي   ابه ته ك 

 
  وه ه  وه ، "ء

 قه ر  الف   اع  وه أن   ن  م  ض   ن  م 
ه به  ة   :ني   هه ج  وه  ن  م   ني   جه و  الز   ني 

 حه  ه  أن   .1
 ط  وه  ك  ر   ته له عه  ج  و  الز   ف  د 

 
 جه و  زه  ء

 عه به  أر  له عه  د  ي  ز  ته  ةً د  م   ه  ت 
 .ر  ه  أش   ة 

ه يه  ه  أن   .2     ده عه  ب  ت  َته
ه به  ة  قه ر  الف   ان   ه األح   ض  ع  يف به  ه    القه  ق  ر  فه    فه  ني   جه و  الزخ  ني 

 .امه   ه    به  ايض 

وه ، وه اره هىلىله الظ   ره كه ذه     ث   ه يه  ة  قىلىله ر  ف  ه   م  ته سىلىلىلىلىلىلىلىلىل  يه  أن   ج  و  لدز   ز  و   يه  اله  ه  ا أنىلىل  هىلىله    ده عه  ب  تىلىل  َته
ي الت   ه  أتىلىل  ره ام  بىلىل   عه ت 

  ره هه اظه 
ره كه ن ي  ت  ا حه هه    م   ة    ه سىلىلىلىلىلىلىلىلىله مه كه  ات  اره ف  الكه  ام  كه أح   ل     صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ف  ته  ر  ك  ذ  ل   ة     ظ  مه  ار  هه الظ   اب  ته ك  ، وه ف 

 له قه ز  يف الر  ا الذي ي   مه وه  ،ام  عه يف اإلط      ز  ي ي   ا الذ  مه وه  ه،اع  طه ق  اآ  وه  ام   ه يف الصىلىل   ع  اب  ته الته 
التي  ة 

 .ق  ته ع  ت  

 هاًذا - وه ه  وه ، انه عه لد  ا ره كه ذه     ث  
 ع 

 
ها  ه ع  اله    فه  كه ل  ذه ب    ه ده ع  يه  ن أو  ز  ته  ه  أته ره ام   ل  ج  ى الر  ره يه  أن   -باهلل



149  

 ره و  يف ن   ▐ اهلل   ره كه ذه ام ب  
ه يه     ، ث  ر  و  ال ي  ة   ام.ه   ه    به  ة  ده ب  املؤه  ة  قه ر  الف   كه ل   ذه له عه  ب  ت  َته

سىلىلىل   هًة نه و  د  صىلىلىل  فه ي  ا ضىلىلىله أي   ان  عه الد   اب  يف به وه   ق   ه د  ن ي  ته مه وه  ب  سىلىلىله ال    ق  و  حل   ة    ه سىلىلىل  مه  يه ه  وه  ةً مخ ه  م   مه

ا ، ص  خ  الش  ب   ب  سه ال    ذه كه  ا.مً و  م  ع   ب  سه ال    ام  كه  ح  ب   ق  د  عه ته ا يه مه وه

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا له وه  قه   ؒره كه ذه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم  ره ني   الف  جه و  ه الز  انه   بهني  كه ت ب  يه  وه ه له  َته  قه ر  الف   ه  ذ  هه عه
ا له  ده قه عه فه  ة  د  ع   ة 

 ده الع   اب  ته ك  " ف  ل  املؤه 
  ره كه ذه وه  "د 

    ف 
التي  أة  املر   طه اب  ضىلىله  ره كه ذه ، وه ت  نىلىل   ن  ه  وه  ات  د  ته ع  الىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم   اعه وه أن   ه 

 ن  م   والعىلىلدة ال تتص بىلىلال كىلىلاح فقىلىلد تكون يف زواج أو من زوجىلىلة أو، ة  د  ا العىلىل  هىلىله    ده عه  ب  تىلىله  

 ط  يف وه  ة  قه اره فه م  
 
 هه ل  شىلىلىل   ء

 ط  يف وه  ة  قه اره فه م   ن  م   ن  و  ك  ته  د  قه ، وه ة 
 
ه  ء  اذً  ه ع  - م  ر    

 
يف  نه و  ر  ك  ذ  يه ، وه -ا باهلل

د   ده تهاب  الع 
 و  ق  املف   ةه   ه س  مه ك 

 ده الع   له اخ  ده ته  نه و  ر  ك  ذ  يه وه  ،ه  أت  ره ام   دي ته ع  ته  فه    كه  د 
 .د 

ها    ده عه  ب  يه   اإهن  ، فه اد  ده اإلح   ة    ه سىلىلىل  مه  يه ه  ها وه ج  و  ا زه هه     عه ّف  وه املته ب   ق  د  عه ته ته  ةً   ه سىلىلىل  مه  نه و  ر  ك  ذ  يه     ث  

ه  ر  كه ذ  ت   ام  كه أح  وه  ط  و  ش   ت  د  ب   أن    .اهلل   اءه شه  ها إن  د  يف  ه

ه ت  االنىلىلىلىلىلىلىلىل   نه و  ر  ك  ذ  يه     ث   ام أن   ،اءه ب   جه و  الز  ب   ق  د  عه ته ته  ةه د  الع   فهكه
ه ت  االنىلىلىلىلىلىلىلىل  فه  ة   ن  مه فه ، ة  األمه ب   ق  د  عه ته يه  اء  ب 

 ي   غه  أو   ع     له ها ب  قه اره فه     ا ث  هه ؤ  طه يه  ة  أمه  ه  ده    ع   انه كه 
 .د  ي  د  اجله  ك  ها ا ال  ئه ب   ته س  يه  أن   ب  ج   ه فه  ه 

  وه ه  وه  اعه ضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله ر  ال نه و  ر  ك  ذ  يىلىلىله     ث  
، ح  اكىلىلىله ال       ي  ر  ته   ه  بىلىلىل   ت  لىلىلىل  ث  يه  ه  ألنىلىلىل   اح  كىلىلىله  ال   له عه  ات  رث  املؤه  نه م 

ره ؒوه   ب   ت  ل  ث  الذي يه  اع  ضه الر   طه اب  ضه  ذكه
 .   ي  ر     الت   ه 

 له عه  ة  جىلىلىله و  الز   ق  و  ق  ح   ن  م  ، فه "ات  قىلىلىله فه ال    اب  تىلىلىله ك  "يف  ة   ىلىلىل  ج  و  الز   ق  و  ق  ح   ضه ع  به  نه و  ر  ك  ذ  يىلىلىله     ث  

 :ة  ثه اله ثه  ات  قه فه ال    اب  ته ا يف ك  هنه و  ر  ك  ذ  ة التي يه ق  فه وال   ، ة  قه فه ا ال   هه ج  و  زه 

 جه و  الز   ة  قه فه آه  .1
 .ة 

 .ب  ار  األقه  ة  قه فه آه  .2
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آه وه  ه احله وه  ك     املامل  كه  ك  اله األم   ة  قه فه آه  .3  .كه ل  ذه  و     آه وه  ات  ا

ه  د   ىلىل  السىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ات  لىلىله اج  وه  ات  قىلىله فه ال    اب  تىلىله يف ك   نه و  ر  ك  ذ  يىلىله وه  ةه ابه اآلده وه  ه  د  لىلىل  عه  اهه تىلىل   ىلىل 
ع  ا ،  املر  ذه يف هىلىله وه

ر   كه  ت ذ 
ث   مه ظه العه وه  ي  ق   الري يف ة  ايه غه  اء   ه أشىلىل  املل  ه

 هه  فه صىلىله أن   مه اله اإلنىلىل    أن  له عه   ي د  ته  ة 
 
 د     ل  العه  ؤالء

نه  ألن  
 عىلىله ي  الشىلىلىلىلىلىلىلىلىل    ت  أتىلىله  فه    كه     و  ق   ه ، فه    د  ع   ي   غه ب      د  كه ته يه  اس  ال ىلىل  م 

  انىلىلىلىلىلىلىلىلىل  بىلىل   ة 
 ؟!ان  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله اإلآ   اق  قىلىله َت 

  انىلىلىل  ب  مل ته ت    ة  عه ي  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالشىلىلىل  و
 ب   ة  عه ي  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالشىلىلىل   ت  اءه جه فه  د  و  ج  و  مه  وه ه   ل  به  ان  سىلىلىله اإلآ   اق  قه َت 

 د     ل  العه  ق  ت  ع 

ه ث  ا كه ابً وه أب   ت   ه ته فه وه    ةً ي 
  االنىلىلىلىلىلىل   ابه وه أب   ل  ج   ت  قه ده أغ  وه  ق  ت  ع  د  ل 

ها    ف   ات  اره ف  الكه  ر  ثه ا أك  لذه ، وه اق  قه َت 

 له قه ره  ق  ت  ع  
 عه ي  الش    ث  حه  ن  ا م  ذه هه ، وه ة 

 .د     ل  العه  ق  ت   ع  له عه  ☺ ي  ل  ال ه  ث  حه وه  ة 

 قه ر  الف  ب   ق  د  عه ته ته  ةه   ه سىلىلىل  مه  ره كه ذه     ث  
ه به  ة  ه اف   إن  ، فه ة  اآه ضىلىلىله احله  ة    ه سىلىلىل  مه  يه ه  وه  ني   جه و  الز   ني   ان  جه و  الز   قه َته

ه ؒ ؟األب   عه مه  أم   األم   عه مه  ا   فه األط   ن  و  ك  يه  ل  هه فه   .كه ل  ذه ب   ق  األحه  فهلهني 

 

 ته    آه     ث  
اءً ق  د  عه ته يه ، وات  ايه  ه اجل   ع  ب  ر  ب   ق  د  عه ته ا يه مه  وه ه  وه  ي   األخ   ع  ب   الري إىل ل  ق  ده

 ان  سىلىلىلىله اإلآ   ة  ايه  ه ج  ب    اب ت 

 ي    غه له عه 
 ي    غه له عه  ان  سىلىله اإلآ   ة  ايه  ه ج  وه  ،ه 

 نه و  ام د  ب   ن  و  ك  ته  د  قه وه  ح  و  الري  اق  هه إز  ب   ل  ت  القه ب   ن  و  ك  ته  د  قه  ه 

ه ا يه مه الثالثة وه  ه  اعه وه أن  وه  له ت  القه  نه و  ر  ك  ذ   ه ، فه كه ل  ذه  ه :ع  و  آه  ل   ك  له عه  ب  ت  َته اع  أن وه  ، وه

 .د  م  العه  ل  ت  قه  وه ه  وه  ل  ت  قه د  ا ل  دً ام  عه  ل  ات  القه  نه و  ك  يه  أن   .1

 ده ت  الع  ا ل  دً ام  عه  نه و  ك  يه  أن   .2
 
 .د  م  العه  ه  ل  ش   وه ه  وه  له ت  القه  د  ص  ق   يه اله  ه     ك  له  اء

 ده ت  الع  ا ل  دً اص  قه  نه و  ك  يه  ال  أ .3
 
 . طه اطه  وه ه   وه اًل أص   اء

 يف اًل صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  فه   ؒده قىلىلىله عه فه ه، ي   غه  عه ا مه كىلىلىلً َته  شىلىلىلىلىلىلىلىلىل  م   ن  و  ك  يه  د  قىلىلىله ا وه دً ر  فه    م   ن  و  ك  يه  د  قىلىلىله  ل  اتىلىلىل  القىلىلىله وه 

ه االش  
 .ل  ت  يف القه  اك  َت 
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  ده صىلىلىلىلىلىلىلىلىله قه  د  م  عه  ل  ت  قه  لي ك   ده  سه ، فه ا   صىلىلىلىلىلىلىلىلىله القه  طه و  رش    ره كه ذه     ث  
    ف 

ت له  ان  سىلىلىلىلىلىلىلىلىله اإلآ   ه    ت  ل  ث  يه القه
    ف 

 ه 

 .ا   صه القه  ط  و  رش    اب   به ا يف  هه ره كه ذه  ط  و  رش    ه   بهل  له ا   صه القه 

إن   ه فىلىله ه لىلىله م   ا ه صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله القه  ذ  فىلىل   ه ي  اله  ايض  القىلىله فىلىلإن  ، ا   صىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله القه  ط  و  رش    ت  قىلىله ق  ته ل   ةً ارشه  اكه  ىلىله ه   بىلىله

ه   ط  و  رش    ذ   ىلىلىل 
ل ف  ؒدىلىلىله ل  ا قه هىلىلىله    م   قه ق   ه ته يه  أن   د  بىلىلىل   اله لته  ف  ا املؤه هىلىلىله ره كه  فىلىله    ت  انىلىلىلىلىلىلىلىلىل   اب  بىلىلىله "يف  ه ذه

 
 اء

 ."ا   صه القه 

  ه ل  ألو   ق  حه  وه ه  ، وه ا لً اج  وه  سه    له  ا ه صىلىلىلىلىلىلىلىله القه  إن  فه  ا   صىلىلىلىلىلىلىلىله القه  ن  عه  وه ف  العه  ره كه ذه     ث  
 
 إن  فه  م  الد   اء

 ."ا   صه القه  ن  عه  و  ف  العه "ا يف ابً به   ؒبه و  له ، فه طه قه نه  ه     وا عه ل  ازه  ه ته 

 ب  جىلىل  و  ت   د  قىلىله  س  ف  ال    نه و  ا د   مىلىله له عه  ةه ايىلىله  ىلىله اجل   إن  فىلىله  ؛س  ف  ال    نه و  ا د   مىلىله له عه  ة  ايىلىله  ىلىله إىل اجل   له قىلىله ته اآ      ث  

 ."س  ف  ال    نه و  ام د  ب   ا ه صه القه  ب  ج  و  ا ي  مه  ابه به " ره كه ذه فه  ،ا ه صه القه 

  ده قه عه فه  ة  يه الد   ب  ته   د  قه وه 
 " ه  ام  ا نىلىلىلىلىلىلىلىلىله ابً ته ك 

ره  "ات  يه الد   ابه ته ك  كه ذه ل ف   وه فه  أن    ؒاملؤه  اإلت اله

ه يه  ةً اره ته      ده عه  ب  ت  َته
ه ته  ةً اره ته وه  ،ا   صىلىلىلىلىلىلىلىلىله القه  ه      ده عه  ب  ت  َته

ه غه  ارً ده هه  ف  اله اإلت   ن  و  ك  يه  ةً اره ته وه  ،ة  يه الد   ه   ي 

 يه د   اله وه  ا   صىلىله قه ب   اله  ن  و  م  ضىلىل  مه 
ن   ة 

م   ر  وه صىلىل  وه
 به ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلضىلىله ب   ا   ل  صىلىله     د  عه م   به أد   اإذه وه  ل  ائ  الصىلىل   ع  ف  ده  ه 

 ة 

 فه    ف  خه 
 .اهه    م   امته فه  د  عه ته يه  مله وه  ة 

   ره كه ذه و
تىلىلهاب   يف 

ا الك  ذه   ةه يىلىله الىلد  وه  ل  تىلىل  القه  ةه يىلىله د   هىله
  ة  يىلىله الىلد  ، وه س  ف  ال    نه و  ام د     ف 

 ةً اره تىلىله  س  ف  ال    نه و  ام د     ف 

  ةً ره د  قه م   ن  و  ك  ته 
  ن  م 

    ف   ن  و  ك  يه  ةً اره ته وه  ع  ر  ىلىلىلىلىلالش   ل  له ق 
  ام  ة  مه و  ك  ح   ه 

  ف 
  ر  د  قه ي   مله

  ن  م 
ا ذه هه وه  ،ع  ر  ىلىلىلىلىلالش   ل  له ق 

ه  ه  ر  ك   ت ذ  يه  اءه اهلل . ه  د  يف  ه   إن  شه

  ره ي  اد  قه مه  ره كه ذه     ث  
اده ع  به ، وه س  ف  ال    ات  يه د   ضىلىلىلىلىلىله األع   ات  يه د   هه

 
ن   قهد  تهك  ةه ايه  ه اجل   ا، ألن  هه عه اف   ه مه وه  اء  و 

 عه فه  امل   له عه  أو و  ض   الع  له عه أو  س  ف   ال   له عه 
، ه  ع  م  نه  به هه ذ   ه ا فه ًص خ  شه  ل  ج  ره  به ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلض  يه   ن  كه  ،ة 
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ة  وه  ل  ا بىله و  ضىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ع   سه    له  ع  م  السىلىلىلىلىلىلىلىلىل  وه  عىله  ع  اف  امل ىله  اب  هىله إذ  بىل   ق  د  عه ته ا يه مىله  نه و  ر  ك  ذ   ىله ، فه و  ضىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ع   ن  األذ  مه  فه

 .اهه وه    آه وه  اس  وه احله وه 

 مه ظ  عه  ر  ىلىلس  كه كه ، ام  ظه الع   ره ىلىلس  كه وه  اجه جه الش   نه و  ر  ك  ذ  يه     ث  
 اج  جه الش   اع  وه أن  ، وه ع  له إص   س   كه و د  ال ه  ة 

ه عه  ه اله املته وه  ة  له از  الله وه  ة  صه ار  احله ، م ها: ة  شه ، ة  مح  ل كه ي   ذه غه ه ا يه مه وه  وه  .اهه    م   د  اح  وه  ل   ك  له عه  ب  ت  َته

    ه   ة  ده اق  العه ، وه ة  ده اق  ا العه هه د  م   ه ته ته  ةً اره ته وه  ،د  م  العه  ل  ت  يف قه  كه ل  ذه ان وه ا اجله هه د  م   ه ته يه  ةً اره ته  ة  يه الد  وه 

ه له ، فه ه  ب  ار  أقه ان وه اجله  ات  له صىلىلىلىله عه  التي  اء   ه ي األشىلىلىلىل  ه   امه  "ه  د  م  ا ته  مه وه  ة  ده اق  العه  اب  به "يف   ؒني 

 .اهه د  م   ه ته  ته ا اله مه وه  ة  ده ق  اا العه هه د  م   ه ته ته 

    ف   سه    ده فه ا دً م  عه  انه ا كه إذه  ل  ت  القه وه ، ل  ت  القه  ة  اره ف   يف كه اًل صىلىلىلىلىلىلىلىل  فه  ده قه عه     ث  
  طه اطه  ل  ت  ا قه أم  ، وه ة  اره ف  كه  ه 

 ل  ش  وه 
    ف  فه  د  م  العه  ه 

ه له فه  ،ة  اره ف  كه  ه   .ل  ت  القه  ةه اره ف  كه   ؒني 

لىل كه  ت  ىلىله نىلىلىلىلىلىلىلىلىله وه  ني   ده ج  ره  ن  ي  ده اهىلىل  شىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله ب   ن  و  ك  يه  ه  أنىلىل   ل  تىلىل  القه  ات  لىلىله يف إث   ل  األصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  وه  ان  ذه  اب  يف بىلىله به ىلىله

  ت  ل  ث  يه  ة  ره و  صىلىلىلىلىلىلىل   اكه  ه ه   ن  ك  ، له ات  اده هه الشىلىلىلىلىلىلىل  
 ده جه و  ي   أن   ة  امه سىلىلىلىلىلىلىله القه ، وه ة  امه سىلىلىلىلىلىلىله القه ب   ا   صىلىلىلىلىلىلىله ا القه هه    ف 

  ه األح   د   أحه  يف  اًل و  ت  ق  مه  ص  خ  شىلىله 
 
 وا د  ئ  فهإن  نىلىل   فالن، ه  ده ته لذي قه ا :نه و  ل  و  ق  يه وه  م  الد   اء   ه ل   أو   ت   ه فه  اء

 واله  ن  اله  ف  ا إال   ه آ  يف الدي  و  د  عه  ه  له  سه    له   ه و  ت  ا املق  ذه هه  ن  ك  له ال، وه  :وا ال  ؟ قه     ت  ع  م  نىلىلىله   أو     ت  أي  ره  ل  هه 

، إال   ه  دىلىلىلىله ت  ق  يه  أن   ن  ك  م  ي   وه   ب  دىلىلىلىل  ط   ه فه  ه 
ه سىلىلىلىلىلىلىلىلىل   مخه  ايض  القىلىلىلىله     ه     م   حيه  ا وه  ىلىلىلىلً    م  يه  ني 

 نه امه األي   ه  ذ  هىلىلىلىله  نه و  ف  د 

اءه اهلل .ة  امه سه القه  اب  يف به  ه  ر  ك   ت ذ  يه  ل     ص  ف   ته له عه  ه  د  ات  قه  مه ده  نه و  قي    ته س  يه وه    إن  شه

 ذه  ده ع  به   ؒف  ل  املؤه  ره كه ذه     ث  
 و  د  احل   ابه ته ك  " كه ل 

 ة  ايه  ه ج   ت  سىلىلىلىلىلىلىلىلىله    له  د  و  د  احل  ، وه "د 
 
ء  له عه   املر 

 ي  غه 
 هايهت   ه 

  ه صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ع  مه ب   ان   ه اإلت  ب   هسىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ف   آه له عه ه  بهل  ج 
د  اص   املعه  نه م   ة  لهة  لد ه

ج   يف اص  املعه ، وه  املو 

 :اع  وه أن   ة  ثه اله ثه  ع  الش   
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  ع  ر  ىلىلىلىلالش   به جه أو   ة   ه ص  ع  مه  .1
ب  ف  ذ  القه ا وه آه الز  ك، د  و  د  احل   يه ه  وه  ةً ره د  قه م   ةً به و  ق  ا ع  هه    ف  رش    وه

ر  اطه   د  الر  وه  ق  ي  ر  الط   ع  ط  قه وه  ة  قه الس   وه  م 
 . ة 

   ة   ه ص  ع  مه  .2
 .ةه اره ف  الكه  به جه أو  ف ها عقوبة بهل   ع  الش    ب  ج  و  ي   مله

  د   حه اله  ة   ه ص  ع  مه  .3
 وه  ةه اره ف   كه اله ا وه هه    ف 

 .ر  ي  ز  ع  ا الت  هه    ف 

يه تهع   ني    ةً م  ه  م   ةً   ه سىلىل  مه  نه و  ر  ك  ذ  يه وه 
ه   ي   ن  مه وه

ن   ده و  د  احل         ق  مه     ده عه  ام  قه ت  وه
 اد   حه  ن  م   ام  قه ت   اله فه  ،ه 

  ن  ام م  إآ  وه  اس  ال   
  أو  آهائ ل ه .امه اإلمه  ل  له ق 

  ه يف أث  وه 
 
 و  د  احل   اب  ته ك   اء

 اعه ط  ق   نه و  ر  ك  ذ  يه   ألهن    ي  غ  الله  ل  أه   ا   ته ق  ا ل  ابً به و ر  ي  ز  ع  دت  ا ل  ابً به  نه و  ب  و  له ي   د 

  ه  ج  وه وه  ،ق  ي  ر  الط  
ه ج  ار  اطه  أن   ي  غ  الله  ل  أه   ر  ك  ذ   ضه ل  قه  ن  عه  ني 

  ه  اع  وه أن   ام  اإلمه  ة 
 :، فهم 

  ه د  املسىلىله  ات  ابه صىلىله الع  كه  اس  ال    نه م   ا ا    ذ  أخ   ض  ره غه ب   ج  ر   ه   ن  مه  .1
 ا ه وه أم   د  صىلىل  ق  التي ته  ة 

 ."ق  ي  ر  الط   اع  ط  ق   د  حه  ابه به " ل    نه بو  و  له    فه  اس  ال   

 ع  ا يه ذه هه فه  ل  ي   و  ته ب   ج  ر   ه   ن  مه  .2
 ."ي  غ  الله  ل  أه   ا   ته ق   ابه به " ه  له  نه و  د  ق 

 ذه  ده عىلىل  به 
ه لىلىله م   ت  سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله    له  ات  ايىلىله  ىلىله اجل  هىلىلا بىلىل  ت  قه اله عه وه ، ةه مىلىله ع  األط    ؒره كه ذه  كه لىلىل 

ن آه ألد   ن  ك  له  ةً ارش 

 له انىلىلىلىلىلىلىلىلىله  ه م  
 ي   غه ب   ابه الله  نه و  ق     د  ي   ة 

،و  ر  كه ذه فه  ه  له  ف  اله إت   ام  عه الط   ل  أك  وه  ف  اله إت   ات  ايه  ه اجل  ، فه ه  ه  ده  ه  بهع 

 مه ع  األط   ة  ده اع  قه وه 
إىل  ع  ج  ر  يه     ي  ر     الت  وه ، ع  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالشىلىلىلىلىلىلىل   ه  مه ر  ا حه  مه إال   ة  احه ا اإلبه هه    ف   له األصىلىلىلىلىلىلىل   أن   ة 

ه هه ر  ك  ذ  آه  ده اع  وه قه   .اهلل   اءه شه  ا إن  هه د  ا يف  ه

 اة  كه ا لدذ  ابً به  نه و  ر  ك  ذ   ه فه  ،د     بالص   أو   اة  كه الذ   ب  ا إال  هه د  أك   ل   حيه  اله ا فه اآً وه  ه حه  م  اعه ا الط  ذه هه  انه ا كه إذه و

 قىلىله ي  ر   الط  له عه  ح  ب  الىلذ   يه ه  وه 
  ىلىل  م  اله اإلنىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ة 

 نه و  ر  ك  ذ  ويىلىله  ،اهىلىله طه و  رش   وه  اة  كىلىله الىلذ   امه كىلىله أح   نه و  ر  ك  ذ   ىلىله فه  ،ة 

    ده عه  ر  و  د  املق   ي   غه  ان  وه  ه احله  ا    ه ت  اق   وه ه  وه  "د     الص   ابه ته ك  "
 .ه 



154  

 

 ته سىلىلىل  التي يه     ك  احل   ات  ده  ه ته سىلىلىل  م   ن  م   ني   م  ال ه و، ن  امه األي   اب  ته إىل ك    ؒف  ل  املؤه  له قه ته اآ  ث    
 د    

ةه  ه، ألنىلىلىل     ك  احل  بىلىلىل   صي ته  ته  اله ، وه ه  مىلىلىل  ك   يف ح  ايض  ا القىلىلىله هىلىلىله    ده عه  ر   ن  ام  أيه ثهمىلىلىل    : ه و  ق  يه   ن  كىلىلىله  أ خه
 
 واهلل

 ره و  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالضىلىلىلىلىلىل  ب   سه    له وه  ،كذا ن  ده عه ألف  
يف  ني  م  ال ه  اب  ا به  ه عه  مه  ت   ه نىلىلىلىلىلىله وه - ايض  القه  ده    ع   نه و  ك  ته  أن   ة 

ه م  ا ال ه  ىلىله ه   ره كه ذه  ه   ىلىل  ك  ، له -ات   ىلىله    الله ى وه اوه عىلىله الىلىلد    "امن  ي  األ ابه تىلىله ك  " لىلىلا ده قىلىله عه فه  كه لىلىل  ى ذه وه ام نىلىلىلىلىلىلىلىلىل     ف   ني 

ه به وه    ب  التي تىلىله   ني   م  ال ه  يه ا ه  مىلىله  اهىلىله    ف   ني 
  ب   تىلىله  التي اله  ني   م  ا ال ه مىلىله وه  ة  اره فىلىل  هىلا الكه    ف 

، ة  اره فىلىل  ا الكه هىلىله    ف 

ره وه  كه     كه  ةه ده اع  قه ذه
ن   ني   م  ال ه  ي   س  ف  ته  ةه    ف  و   .الت  امه ت  اح   ةه د  ع   ل  م  ته      امن  ي  األ ظ  ف  له ل كه

ف  ني   م  ال ه   يفانه ا كه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىللوه  ة   الكه  ين ىن   نن من زن يث  :يف قوله  ا اهلل  هه ره كه التي ذه  اره

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  ىييي ني مي زي ري ٰى
 حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب  خب
 . [89 ائدة:]ا ىثحصخص مس خس

   ره ذ  ال    ألن   "ر  ذ  ال    ابه به " ره كه ذه ث  
 ر  وه صىلىلىل   ض  ع  به  يف 

 وه  ني   م  يه  ة  اره ف  كه  -هاد   يف ك  اله - ه 
    ف 

ه  ه  له شىلىلىله  ه 
، اب 

  :ان  سىلىلىلىلىلىله إآ    ه و  ق  يه  ن   كه  ر  ذ  ال   وه 
 
ه أصىلىلىلىلىلىله  أن   ر  ذ  آه  له  عه  هلل   : ه و  ق  يه  أو   ،ني   ته عه ك  ره  ل 

 
 حه به أذ   أن   ر  ذ  آه  له  عه  هلل

 .اهلل   ءه اشه  ها إن  ر  ك   ذ   ت  يه  اع  وه ن  أ ه  له وه  ،اقً د  عه م   ا أو  قً ده ط  م   انه كه أ اء  وه نه ، اذه كه 

 ضه القه  ب  ا وه أ يف أب  ده به     ث  
 
 :ه  أن   كه ل  ذه ، وه اء

ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلد ح   اله  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلو   اس  ال  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل يهص  ه  اله  ضه فه ةه رسه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ا     له
  

ه  اله وه  ةه رسه ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلج   اإذه  ا ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل    ال  ه   وااد  نه

   

     ه   ه    به  ل  ص  حيه   اس  ال   وه 
ه به  ات  قه فه ال   وه  اح  كه ال   وه  ع  و     الل   يف   ات  م  و  ص  خ  وه  ات  اعه زه آ   ني   جه و  الز   ني 

  د   ب  اله فه ، ات  ايه  ه اجل   وه ة  اآه ضه احله وه 
 .   ه   ه    به  ل  ص  ف  يه  اض  قه  ن  م 

    احلك   انه  ه به  ، ألن  ات  مه و  صىلىلىلىلىل  اط   ل  صىلىلىلىلىل  فه وه  ه  ب   ام  زه اإلل  وه  ع  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالشىلىلىلىلىل      ك  ح   ان   ه به  وه ه   اء  ضىلىلىلىلىله قه الوه 
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 ته اإلف  يف  ع  قه يه  ي  ع  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالشىلىل  
 
له  اء ة   ي   غه  عه هه

ه    فه ، ام  زه ل  اإل ج   ف  ته سىلىل   لدم     و  ق   ه فه        شىلىله  تنف  ته سىلىل  ي   ني 
 ي:ت 

 ره و  ص  بخالف ، اءً ضه قه  م  ز  د  م  ب   سه    له  ه  ل  و  قه فه  ؛اذه كه  ل  عه اف  
 ضه قه ال ة 

 
 .ام  إلزه فف ها  اء

 ضه القه  اب  ته يف ك    ؒف  ل  املؤه  ر  ك  ذ  يه 
 
 ضه القه   ه ك   ح  اًل أو   اء

 
 و  ته  به و  ج  و  وه  اء

  ه ل 
    ، ث  اة  ضه الق   ة 

ه عه ن ي  ت  حه  ايض  لدقه  ةه ره ىلىلىلىلىلىلىلىلىلشه لعه ا طه و  ر  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلالشي  ر  ك  ذ  يه   ضه قه د  ل   ني 
 
ها ره وه ص   وه  ته يه اله و  وه  ه  ته طه د  ن   ره كه ذه     ث   ،اء

 .اهه قه اله إط  وه  هاده   ق  ته ها واعه وه أن  وه 

 امه ده الع   ض  ع  به  ه  ده ره أف   اب  ا الله ذه هه ، وه يض  االقه  اب  ا يف  ده ابً به  ره كه ذه     ث   
 
 نه و  ر  ك  ذ  يه ، وه ف        صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  الت  ب   ء

    ف  
 اضىلىلىله القه  س  د  جمه   اب  آده ب   ق  د  عه ته ا يه مه  ه 

 
 ذه  ع  ج  ر  مه وه  ء

 ته  إىل  كه ل 
 أن   د   ب  اله  نه و  ل  و  ق  ا يه لذه وه     د  العه  ق     ق 

ه به   ه د  ع  يه      ده ام عه لو  خ  د  وه  ه  س  د  جمه  وه  ه  ظ  ف  له وه  ه  ظ  حله  يف  ني   مه ص  اطه  ني 
 ذه  ي   إىل غه  ه 

 .كه ل 

 ذه  ده ع  به   ؒف  ل  املؤه  ره كه ذه     ث   
ه  ات  اءه ره إج  ب   ق  د  عه ته ا يه مه  كه ل   ةه فه صىلىلىلىلىلىل  وه     ك  احل   ةه قه ي  ر  طه وه  ع  اف  الَت 

ه  "ه  ت  فه صىلىلىل  وه     احلك   ق  ي  ر  طه  اب  "به  وه ه  وه     ك  احل    ذ      م  ايض  قه الا هه    ده عه  ي   سىلىلىلىل  التي يه  ات  اءه ره اإلج  فهلهني 

 ذ  وه ، اه  د   أحه له عه     احلك   ار  ده إىل إصىلىلىلىلىلىلىلىلىل   ني   مه صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  طه ا    و  خ  د  
 ا ه يف أث   ره ك 

 
    صىلىلىلىلىلىلىلىلىل   طه و  رش    كه ل  ذه  ء

 ة 

ه به  ق  ر  ا الفه مه ى وه وه ع  الد       ده ن عه عه املد  وه  ي  ع  املد   ني 
 .ه 

ه القه  أن   نه و  ر  ك  ذ  يه     ث  
 يف أو      احلك   ذ     ف     ا يف ته إم   ره  خه  اض  قه ب   ة  اآه عه ت  إىل االنىلىلىلىلىلىلىلىلىل   اج  ته حي   د  قه  ايض 

بوا لذلك فه ، كه ل  ذه  و     آه  أو   ة  اده هه الش   ع  امنه   د  قه فه ، "ايض   القه  إىله ايض  القه  اب  ته ك   اب  به " وه ه  ا ابً به لهو 

 إىل ايض  القه  ب  ت  ك   ه فه  د  اه  الشىلىلىل   ره اضىلىلىله إح   ع     ط  ته سىلىلىل   آه اله وه  د  ده يف به  ة     ضىلىلىل  القه وه  د  ده يف به  د  اه  الشىلىلىل   ن  و  ك  يه 

    ته ب   ه  له  ب  ت  ك  يه  د  قه ا، وه ذه كه ا وه ذه كه ب   ده ه  شه  ن  اله ف   ي أن  د     ع   ته له ه ثه أن   ره  خه  ض  اه قه 
ك   ذ   ف  ، ي  ائ  ضه قه     ح 

  القه  اب  ته ك   ل  له ق  ي   له هه فه 
 اب  ته ك      و  ل  قه  ط  و  ا رش   مه  له ل  ا ق  إذه     ث   ها؟ض  ع  به يف  أم  ا ايه ضه قه ال ل  يف ك   ايض 

 .يض  ا إىل القه ايض  القه 
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 ذه  ده ع  به     ث  
 مه سىلىلىلىلىل  الق   ابه به "  ؒره كه ذه  كه ل 

 و  كه  عه مه  ب  اا الله ذه هه ، وه "ة 
 اب  وه أب   ر  اخ  يف أوه  اءه جه  ه  آ 

 ضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىله القه  ب  اتىلىلىله ا ك  ايىلىلىله وه زه  ن  م   ة  يىلىلىله او  يف زه  ه  قىلىلىل  الف  
 
ه ث  كه  اب  وه يف أب   ل  خىلىلىل  د  يىلىلىله     ه  م   اب  بىلىلىله  ه   أنىلىلىل  إال   ؛اء  ي 

، ة 

ته  ه فه    ه     األضىلىلىل  يف   ات  اده له الع   اب  وه يف أب   ه  اج    
 مه سىلىلىل  ق  يف  اد  هه اجل   اب  ته  ك  يفوه  ،اة  كه الز  وه  ة 

 مه       الغه  ة 
، ة 

ه ث  كه  له ائ  سه مه يف وه  ع  و     الل  وه  ث  ي  ار  يف املوه وه   ي 
 .ة 

 د  ع  ل   ا   ا مه آه ده    ع   نه و  ك  يه   ن  كه  ة  مه سىلىلىلىلىلىلىل  الق  وه 
 ر  وه الصىلىلىلىلىلىلىلي  ض  ع  ي به ف  فه ،    ه   ه    به  ه  م  سىلىلىلىلىلىلىل  ق   ه فه  ا   خه أشىلىلىلىلىلىلىل   ة 

ه  ن  اله ج  ره  كه ره اشىلىلىله ته يه   ن  ، كه اارً له إج   ة  مه سىلىلىل  الق   ن  و  ك  ته 
 يف رش 

 
ء ام ه     م   ل  ك   عه فه ده  د  قه وه  ر  مته   ن  م   ني   اعه صىلىلىله  ا

 ال ار  له إج   ة  مه سىلىلىلىلىلىل  ق   ه  ذ  هفه ؛ ااعً صىلىلىلىلىلىله ام ه     م   د  اح  وه  لي ن ك  طه ع  ي   ام أن  ه   ه    به  ة  مه سىلىلىلىلىلىل  ق  ال، فه ن  مه الث   فه صىلىلىلىلىلىل  آ  

ه شىلىلىلىلىلىلىلىل  ي   ه ال ة  مه سىلىلىلىلىلىلىلىل  ا ق  هه د  ب  اقه ي  وه ، ني   مه انىلىلىلىلىلىلىلىل  قه  املته ضه ا ر  هه    ف   ط  َته   َت 
  د   ب  اله فه  ايض 

 اف  ره ا األط  ضىلىلىلىلىلىلىلىله ر   ن  م 

 .اهلل   اءه شه  ا إن  هن  ا ه  به  ت ه نه وه 

ه ف   د  قه ، وه ات   ه    الله ى وه اوه عه ا يف الد  ابً به   ؒره كه ذه     ث       بهني 
ن عه د  م  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالوه  ي  ع  د  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم  ال طه اب  ضه  ه 

    ده عه 
 .امه     م   ل  ك   ف  ره يف طه  ن  و  ك  التي ته  ات   ه ج  ره م  ىلالوه  ه 

 " ره كه ذه     ث  
 ته س  يه  ايض  القه  ن  أ كه ذل  و، "ات  اده هه الش   ابه ته ك 

 د  ع  إىل  ه  م  ك  يف ح   د    
 :اهه    ، م  ر  و  أم   ة 

ه له ، فه ة  اده هه الش   .1  .ل  له ق   ت  اله  ن  مه وه  ه  ت  اده هه شه  ل  له ق  ت   ن  مه  اب  ته ا الك  ذه هه  ته  ته  ني 

 .ار  ره اإلق   .2

 .ني   مه ال ه  .3

 .   و  ك  ال ي  .4

ه له فه   .ام  كه األح   ه  ذ  هه  ن  م      ك  ح   ل  ك   ô اء  هه قه الف   ني 

 ذه وه ، "ار  ره اإلق   اب  ته ك  " ىلىلىلىلىلىلىلىل  ب ابه وه وا األب  م  ته خه     ث  
 وه ه   وه ايض  القه  ات  ده  ه ته س  م   د  أحه  اره ره اإلق   أن   كه ل 
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 اه  ه له   وه له  اهلل    ه ت   ه   أن   اءه جه ره  اب  وه األب   ر   خ  إىل  ه  و  ر  أخ      أهن       ه  ض  ع  به  ره كه ذه وه  ،ات   ه    الله  د     نه 

 .« اهلل  إال   إهله  اله »ن  أ ة  اده هه شه ب   ار  ره اإلق  ب  

ه  ر  و  ر  م  ا ذه هه وه   اب  وه  أب  له  عه ام  عه  ع  اله اط  ه ب   ان  سىلىلىلىلىلىلىلىلىله لإلآ   له صىلىلىلىلىلىلىلىلىل  ن حيه  ت  حه  ه  ق  الف   اب  وه  أب  له عه  ل  اإمج 

ه  د  قه  اد  املره  نه و  ك  يه  أن   ▐ اهلله      س  آه وه ، ن  املت   س  ر  ه  لفه  ة  اءه ره ق  و ه  ق  الف    .قه له ام نه ب   قه ق  ته
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 الدرس الخامس
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

بسممممم اهلل واهلل و هلل والوممممال  والسممممالم علل رآممممصح اهلل وعلل  له و مممم  ه 
 ومن وااله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولل سل ني يا رب العاملني.

 : تعالى$قاح املونف 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ََ م َفُد، َأْفضََ اهلُل وَسَّىَم  ا يَنبِغي أن ُيْحَمَد، وصََّى الحمُد هلِل َحْمًدا ال يََنَْ
َِ اْلُمْصطََفْيَن ُمَحمىٍد، وعَّ  آِلِه وأصحاِبه وَمن تَََعبىَد.  عَّ  َأْفَض

َِ أبي ُمَحمىٍد،  ِنِا اُماِف اْلُمَ فى ْْ ره في الِفِْه من ُم أمىا بعُد، فهذا ُمْخَتصَََََََََََ
ََ رُبىَما َحَذْفُت منه َمسََََََعَّ  ق ٍل واحٍد، وه  الراِجُح في َمذَهِب أحمَد، و  ائ

َرْت، واُسَََََباُ   نادرَة الُ ق ِع وِزْدُت ما عَّ  ِمْثَِّه يَُْعَتَمُد، إذ اْلِهَمُم قد َقصَََََُ
ه َحَ   مََا يَُْغِني عن  َغِر َحْ مََِ ثََُرْت، وما صََََََََََِ َِ اْلُمَراِد قََد ََ اْلُمثَبِّطَََُ  عن نََيََْ

َة إال باهلِل، وه  َحسْ  ، وال ح َل وال قَُ ى َِ َُ التط ي  «.بُنا ونِْعَم ال ََي
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
اهلل و هلل رب العاملني، و ممملل اهلل وآممملم علل حم ينا ى و علل  له و ممم  ه 

 أمجعني، أما بعو؛
مبا  يعل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ، وأنأن يفقنا يف الوين فنسأح اهلل 

عل نما، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  مممممممممممممماهللاا احمه ول هل  والقا ر عليه،   أما 
 بعو؛
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زاد ]هلممممقا الك مممماب، و ص ك مممماب  تعااالى$فهممممقه مقممممومممممة املوممممممممممممممنف 
، وقو تضممممممممم ند  قه املقومة و مممممممممف  قا [نا في اختصَََََََار المْناالمسَََََََتْ

 ف؛الك اب، فص ف الك اب بعو  أو ا
ره قاح  قا )أواًل:  (، فص ممممممفه بأحمه و وممممممر، واملخ وممممممر يقابله ماها  ُمْخَتصََََََ

املطصَّح، فماملخ وممممممممممممممر يعا أحممه قليمين األفماه كلي املعمان، ألفما ه قليلة ولكنه م  
 مم ر حه ه ماها  حصم ما ي ا عن ال طصيين، فهقا  ص الص ممف اأوح أن  قا 

 الك اب من املخ ورات ال من املطصالت.
ق بعلم لك اب ي عل: هكر أن  قا الك اب يف الفقه، فهقا االثاني ال صََََََ 

 الفقه، والفقه يُطلق بإطالقني أو بلالث اطالقات: 
 . الفقه ل ةا.1
 . الفقه شرعاا.2
 . الفقه ا طالحاا.3

 ممةا: لعنمموحممما ا طالل الل صل لكل ممة الفقممه، الفقممه  مََا ه  الفََْه في الَّغََ  
ان ملالا تقصح  قه املسممممممألة و ة مسمممممممألة من ، فيقاح ه  الفهم في أي شَََََي َ 

، ( قه املسممممألة أحما فقههد  قه املسممممألة) :مسمممماحلين اهللسمممماب أو الريالمممميات تقصح
ن ،  قا باملعىن الل صل، مبعىن الفهم يف أل جماح كا(عنول فقٌه هبقه املسممممممممممممألة)و

آمممممممممصال كان يف العلصم الشمممممممممرعية، أو كان يف غي العلصم الشمممممممممرعية،  قا ا طالل 
 الل صل.

ا  للفقه، الفقه يف الوين، اها ور  لسمان الشممري فيُ  الثاني اُطالق الشَرعي
به العلم بالشممممريعة ع صماا آممممصال ما ي علق بأفعاح املكلفني، أو ما ي علق بوممممفات 
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، أو ممما ي علق بوممممممممممممممفممة اانممة والنممار والمموار ا  ر ، أو ممما ي علق ال ممارل 
ٌم يف و غي هل  مما  ص فهٌم وعلبأشراط الساعة، أو ما ي علق بقوص اأحم يال، أ

 الشريعة، كين  قا يس ل فقهاا با طالل ماها  الشرعة، باملعىن الشرعة.
ة و ف اانة والنار، معرف  فة فإها رأيد ملالا علل آ يين امللاح حمسأح عن

 اانة وو ف النار  ين  قا من الفقه أم ال باملعىن الشرعة  حمعم.
اال ممممممممممممممطالحة، الفقممممممه بمممممماملعىن  فهص ا طالل اُطالق الثَََََالَََََ وأممممممما 

معرف  اُحكاف الشََرعي  المتعَّْ  بعفعال المكَّفين، أو ) :اال مممطالحة، و ص
 .(بعفعال العباد

معرفممة كصن الفمماكممة ركنمماا يف حق ا مممام واملنفر  يف  :فعَّ  سََََََََََبيَََ المثََال
الوال ،  قا من الفقه باملعىن اال طالحة أم ال  حمعم،  ين  ص من الفقه باملعىن 

ة أم ال  حمعم،  ين  ص من الفقه باملعىن الل صل أم ال  حمعم،  ص من الفقه الشمممممممرع
 باملعان اللالثة.

فهقا ين  ة أن يُعلم، ومن املهم أن يُورك الفرل بني املعىن اال مممممطالحة أو 
املعىن الشمممممممممرعة، وأن املعىن الشمممممممممرعة للفقه أعم من املعىن اال مممممممممطالحة، وهلقا 

ًرا يَْ خَ  هِ بََِ  هللُ ا دِ رِ يُ  نْ مَ »: ملسو هيلع هللا ىلص المموين كقصلممه اأحمما يمميت الد ور ت يف ال فقممه يف
ين ، يممو مين فيهما علم الفقممه، ويمو مين فيهما علم العقيمو ، ويمو مم«ينِ ي الَدِّ فِ  هُ َِْ فَ يَُ 

 فيها علم ال فسي، ويو ين فيها معرفة اأحا ييت وغي هل  من العلصم الشرعية.
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿: وكقل  يف ملين قصح اهلل 

 فهقا يش ين علصم الشريعة مجعياا. ،[122ال صبة/](  ۈئ ۈئ ېئ
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علم الفقه باملعىن اال ممطالحة  ص من مجلة العلصم الشممرعية و ص من أ ها و 
وا حمسممممان ما ُ لق  وأجلها، فإن ا حمسممممان ال أكن أن يومممم هلل تع وه هلل 

ا هلل، وال أكن أن يُ  علل وممممممممم هلل ع ص ي ه هلل وأن يع و اهلل اال ليكصن ع وا
كان عارفاا بالفقه، أن الفقه  ص معرفة اأحكام الشمممرعية   الصجه الوممم يهلل اال اها

ابن  /علم الفقمممه من أجمممين العلصم، بمممين ان ا ممممامفامل علقمممة بمممأفعممماح الع ممما ، وهلمممقا 
قاح: )أ ح شممةل علل فضممين الشممةل النمثر ا، ورته، ومن حممثر ا،  $ااصزل 

 ور  الفقه علم أحمه أفضين العلصم(.
ط ، وحأن أَثرالنمماو وحمماجممة النمماو لصجمموحممما  واها جئنمما ا، النمثر ا، واق 

 ط كد أكلر ومل حمقين أعمثم، أكلر ما حي اجه الناو من عل ال الشممريعة  ص ما 
ي علق مبسمممممممممممماحلين الفقه بعلم الفقه، وهلقا من  رل منكم ومن جلي للناو ل عليم 

، جين ما يأتيه من أآممئلة الناو ي علق % 99الناو، فإحمه آميهو أن ُجين،، أكن 
علصم  بعلم الفقه، وحنن حمقصح أكلر ما حي اجه الناو، واال فأجين العلصم ال بأل ال

شمممممممم  أن الفقه اأكم و ص علم االع قا   ص أجين، وأعمثم، ف ومممممممم يهلل االع قا  
يكصن ق ين توممممممممم يهلل الع ين، ولكن ال يكفة توممممممممم يهلل االع قا  عن توممممممممم يهلل 

ع قا اتكم ا الع ين، فال يوهلل أحو أن ييَّ و الناو يف علم الفقه، يقصح    صا
   اع ووا اهلل علل جهين،  قا  طأ.

 قا معىن قصله، اهن و ممممممممف الك اب بأحمه و وممممممممر، ويف أل العلصم  ص  يف 
علم الفقه،  نا الفقه  نا باملعىن اال ممممممممممممطالحة أم الشممممممممممممرعة أم الل صل  باملعىن 

اأحكمام الشممممممممممممممرعيمة امل علقة الحة المقل  ص العلم المقل ي  ميت يف: )اال ممممممممممممممط
 .فني(املكلبأحكام 
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 ، وبنيَّ [المْنا]القل و مف به ك ابه أحمه ُأ ق من ك اب  ال ص  الثال 
ِنِا اُماِف اْلمُ تمأليف من  بنيَّ قاح: ) [المْنا]مؤلف  مقا الك ماب،  ْْ َِ من ُم َ فى

 يف  روو مضد،  ص من الك باشار ا أ ن أشرحما اليه  [المْنا](، أبي ُمَحمىدٍ 
توريسها  ، و رجصا عللعليهم رحمة اهللنابلة االيلة والعمثي ة الد اع  و ا اهلل

وحفمثها وشمممرحها، فُك ب عليه عو  من الشمممرو ، ومن أشمممهر شمممروحه املط صعة 
ا ، ومن شروحه املط صعة أيضا [المبدع]املس ل بممممممممممم  تعالى$شر  ابن مفلهلل 

 ، وقو أشرحما ا،  قا.[الشرح الكبير]
ي يممقكر يف كل تعااالى$لإلمممام مصفق المموين ابن قمموامممة  [المْنا]لكن 

اح  الني، فاح ال  قا الك اب ا، توممم يهلل، أو أو وجهني من املسممماحلين رواي ني 
  يف عو  وكان هل ،ما معىن تومممممم يهلل  يعا بيان الومممممم يهلل من  اتني الرواي ني

اب وك  تعالى$لل ر اول  [اُنصَََََا ]من الك ب، وقو هكرحما منها ك اب 
 .[التنْيح المشِبا لَّمرداوي]

 [زاد المستْنا] احب  $الشيخ مصآل اهللهاول  جال اهللهاول،  
لإلمام املصفق أيب ى و، وهكر  [المْنا]فما  وممممممممممممممره علل قصح  واحمو، فهقا  ص 

فإن  تعالى$و مممف املصفق با مامة، و ص جوير بقل   تعالى$املؤلف 

قمو ُو ممممممممممممممف بماالج هما  ح  قاح شمممممممممممممميخ  تعاالى$بن قمواممة امصفق الموين 

قاح: )ما   ين الشممممممام بعو اأوزاعة أفقه  $ة ا آممممممالم/ تقة الوين ابن تي ي
مس قين    كان له مق بمن املصفق(، واأوزاعة ممن بلغ رت ة االج ها  املطلق ح
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 م بعو: )ما   ين الشممممممممما$فيقصح شممممممممميخ ا آمممممممممالم/ ابن تي ية لكنه احمورو، 
 اأوزاعة أفضين من املصفق(.

قهه يف ن ف،  ممممممممممممنَّف ك  اا عويو ، وكان ماماماا يف الفقه تعالى$وكان 

يف  تعااالى$ال عليم، وكل ممة )الفقممه(  نمما  ة بمماملعىن الل صل، كممان من فقهممه 
 ين ك  ه املونفة علل رتب  و رجات.ال عليم أحمه جع

و مممقا أمٌر أمممب أن ين  مممه لمممه طمممالمممب العلم، ين  ة لطمممالمممب العلم أن ي قل 
وي ورل، ومن قصاعو كوممممممممميين العلم اأآممممممممماآمممممممممية قاعو  ال ورل، فومممممممممنف املصفق 

وا  وممممممممممممممره، و ممممممممممممممنَّف بعوه أو أكم منه ك اب  [العمدة]ك اب   عاالىت$
قه ، و مممممممممممنَّف ك اباا ك ياا واآمممممممممممعاا يف الف[الكافي]، وأكم منها ك اب [المْنا]

ممماها  اللممالمميت أحمممه اهن  ممقا الص ممممممممممممممف ، تعااالى$لممه  [المغني]و ص ك مماب 
 ، ومن  ص مؤلفه.[المْنا]، وعرفنا ما  ص ك اب [المْنا]مأ صٌه من ك اب 

 [ْناالم](، عَّ  ق ٍل واحدٍ القل و مممممممف به ك ابه أحمه ) ال صَََََ  الرابا
قكر اال لل هاول، فال ي [الزاد]قلنا لكم يقكر أحياحماا بالرواي ني والصجهني، أما 

ا، اهن  قا و وممر،  ين فيه فقه مقار،ن،  ين يف  الف يف املق ب أو  قصالا واحوا
يقكر  الفاا يف مسألة  من  الف  ارل املق ب  ال،  ص  اح  من اخلالف، مل 
 أل  الف، اال [الزاد]املسمممماحلين في ا يمثهر مل يقكر يف أل مسممممألة من مسمممماحلين 

يشي أحياحماا ا، اخلالف، يا  ص ال يور  باخلالف، يعا  ص  تعالى $أحمه 
ال يقرر الفقه اال علل قصح  واحو، لكنه م   قا يشمممممممممي ا، اخلالف، وطراحلقه يف 
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وغيه من أ م اب امل صن يشيون  $اهللهاول  ،عو  ا شمار  ا، اخلالف م 
 ا، اخلالف بطرل م عو ، 

ومن  مقه الطرل، واحم  هصا هلمقا  مقا،  مقا م  ميت مهم أحممه آممممممممممممممي ر معم  
مراراا، من طراحلفه يف ا شمممممار  ا، اخلالف هكر مسمممممألة  ا مممممة بعو قاعو  عامة، 

    صهلا يف فمإها هكر ل  القاعو  العامة،   حمص، علل  ممممممممممممممصر   من الوممممممممممممممصر م
 الع صم، فهقا اما أن يكصن:

 إلشار  ا، اخلالف.ل -
 أو لوف  تص م  قو يره  يف  قه الوصر . -

 لل  قا، ولنقكر ملاالا علل ا  ر:وحمقكر ملاالا ع
   ر صََََََََََ رٍة داخٍَََّ  في العم ف لََدفا الت همأممما ال لإلشممممممممممممممار  ا،  َذ

ملا هكر  اهللاخلالف ف لين قصله يف باب ا حمية، وآمممممممممميأش معنا ان شممممممممممال 
 حمية الق ب قاح: )كين احمال طا ر ولص ويناا ي ا  ا اهه واآممممممممممم ع اله اال 
 حمية ه ب  وفضممة  ومضمم ب  هب ا، فإحمه حيرم ا اه ا واآمم ع اهلا ولص علل 

 أحملل(.
حين ا قاح )فإحمه حيرم ا اه ا واآمممممممممم ع اهلا( كين هل  القكر واأحملل أم ال  

أحملل قمماح )ولص علل أحملل( اشمممممممممممممممار ا ا، كممين الممقكر واأحملل، فممأتل وحمص علل ا
اخلالف  ال، واما لوف  تص م  قو ي ص ه القارئ من كصن اأحملل ي ا  هلا اآ ع اح 
الممق ممب والفضممممممممممممممة يف ال  ل،ة، لكنممه أرا  أن ي ني لمم  أن ال  ل،ة شممممممممممممممةل، وأن 

 االآ ع اح يف ا حمية شةٌل   ر.
 .دفُا الت هم قا ال نويص يُرا  به 
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  ُص  عالىت $، و قا كلي ملين قصله شََارة إل  الخال لإلوقو ينوممُ
ملمما هكر أوقممات النهة قمماح: )ح  ممما لممه  [بََا  صََََََََََالة التط ع]يف 

آ ب( اشار ا ا،...، ملا هكر كرمي الوال  يف أوقات النهة قاح: )ح  
ما له آممممممممم ب( اشمممممممممارٌ  ا، قصح    ر يف املسمممممممممألة و ص ال فريق بني ما له 

 ل د  قه القاعو   آ ب وبني ما ال آ ب له، و 
 هذه الْاعدة لها ص ر

: )كين [ي با  اآلن]تار  يقصح )ولص( ملا قلنا ملين قصله يف  الصَََ رة اُول :
 احمال  طا ر  ولص ويناا(.

ا : )فلممه رجع همما يف عممو مم[بََا  الرجعََ ]: )وان( ك مما قمماح يف وتََارة يْ ل
 ر وان كر د(، ويف بعض النسممممممممممخ )ولص كر د(، )وان كر د(  قا ليي اشمممممممممما

 للخالف، فإحمه با مجاي أن الرجعة تكصن ولص مل ترض، اليوجة.
ا لممه : )ح  ممم[بََا  صََََََََََالة التط ع]: )ح ( ملممين قصلممه يف وتََارًة يْ ل

 آ ب(.
)آصالٌ كقا أو كقا(،   ين يف الع صم لكنه يأش وينوص يقصح وتارًة يْ ل: 

 )آصال أكان كقا، أم كان كقا(.
  لكالم العام، وآممممميأش معنا تط يقاتينص علل  مممممصر    ا مممممة بعو اوتارًة: 

 .كلي  يف  قا بإهن اهلل
لكن القل أريو أن أشمممممممي اليه أن  قه اأآمممممممماليب ُيشممممممممار هبا ا، اخلالف، 

 ممممطالٌ  ا تعالى $وليي فيها اشممممار  ا، رت ة اخلالف، ليي عنو املوممممنف 
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مسمممممممممممممم قر أن ملالا )لص( للخالف القصل و)ح ( للخالف الضممممممممممممممعيف أو )ان( 
امل صآممممممممط أو غي هل ، ال ااا  ة اشممممممممارٌ  للخالف  ون حممثر  ا، رت ة للخالف 

اخلالف  الفاا ملن قاح ان )لص( للخالف القصل، و)ح ( للخالف الضممممممممعيف، 
و)ان( للخالف امل صآمممممط، فإن  قا غي  قيق، وأشمممممار ا،  قا الشممممميخ بكر أبص 

إحمه ليي ف، وقاح ان  قا ال يُعصح عليه، [املو ين املفوممممين]يف  تعالى $زيو 
 له ا طالٌ   اص يف رتب اخلالف.

 (  قا الص ف الراب .عَّ  ق ٍل واحدٍ قاح: )
بنيَّ ل  أحمه اق ور علل و ف واحو، قو يقصح الطالب  ال صَ  الخامس

ما  ام  قا املومممممممنف قو اق ومممممممر علل قصح  واحو، فإن  قا القصح القل اق ومممممممر 
رآمممممممممممه،  ين  قا القصح عليه، أحما ا ن طالب علم م  وئ أحفظ  قا الك اب وأ 

أم   ص قصٌح راجهلٌل أصز ال ع و به والع ين به  تعالى $القل ا  اره املوممنف 
عَّ  ق ٍل واحٍد، وه  الراِجُح ) ص قصٌح حي  مين الرج مان واملرجصحيمة  قماح لم  

 (.في َمذَهِب أحمدَ 
بنيَّ ل  أن الرج ان  نا، املؤلف يقصح أحما  ممممممممممممممنفد ل  ك اباا علل القصح 

 $ مممب أمحمممو، ال علل القصح الراجهلل عنمممول، اهن اهللهممماول الراجهلل يف ممممق

 نمما يف  ممقا الك مماب يقرر ا  يمماراتممه الفقهيممة وممما تص ممممممممممممممين اليممه اج همما ه  تعاالى
بالنمثر يف اأ لة الشمممممرعية، أم  ص يقرر مق ب امامه يقرر مق ب ا مام/ أمحو  

هاول اهللمن اأقصاح ال يُنسب ا،  [الزاد]يقرر مق ب ا مام/ أمحو، ف ا يف اال
، ىتعال $أحمه خي اره، وأحمه يرج ه، وااا يُنسممممممممممممممب ا، مق ب ا مام/ أمحو 
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رجهلل يف مممق ممب ا مممام/ أمحممو  ص 
ُ
والممقل قرر ُرج ممان  ممقا القصح وأحمممه القصح امل

 .[الزاد]اهللهاول  احب 
، و مممقا مصجصٌ  يف تعااالى $وااممما اح يىل ا، هلممم  أن ا ممممام/ أمحمممو 

 تعالى $يه من اأحل مة، ا ممام/ أمحمو ممق مب ا ممام/ أمحمو ويف ممق مب غ
ت عو  عنه الروايات يف املق ب، و قا حا ممممميٌن يف مق ب ا مام/ أمحو ويف غيه 
من ممقا مب اأحل مة، كمين املقا ب مصجص  فيه  قا أحمه ير  عن ا مام عو  أقصاح، 

 أو عو  أوجه.
ب  وأآ اب ا  الف الرواية عن ا مام/ أمحو وعن غيه من اأحل ة كلي ، ك

أسََََََََََبَا  اختال  الرواي  عن اُماف  ]فيهما الموك صر/ فمايي حمابي ك مابماا ا مه 
 :، و قه اأآ اب منها[أحمد
  قماح تار  يف  قه املسممممممممممممممألة قصح،  تعالى $مما يرج  ا، أن ا ممام

  قه املسألة فقاح فيها بااصاز. يعا ملالا: آئين عن
  فقاح بال  رمي.  آئين عنها مر ا أ رم؛ 
 فقاح: بوعة كالقرال  علل القم. أو آئين عنها 
 .آئين عنها مر ا أ رم فقاح: جتصز   

و أن املسممألة قو ت عو  فيها الرواية عن ا مام/ أمحو ال  الف قصله  ص ف ه
 حمفسه قاح بااصاز،   رج  عنه؛

- .  ف ن حمقين عنه يف اأوح حمقين عنه قصالا
- .  ومن حمقين عنه فا  ر حمقين عنه قصالا
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ح فه عصا ك ب   جال بعو هل  ق صح من بعوه من اأ مممم اب أوهلم اخلال،
املسمممممممممماحلين   رج صا بينها، قالصا واهلل الراجهلل يف  قه املسممممممممممألة رواية ع و اهلل، أما 

 ( ملالا رج  عنها ا مام/ أمحو و كقا، فهقا أحو اأآ اب.00:11رواية )
 $مما يؤثر أحياحماا يف ا  الف الرواية عن ا مام/ أمحو  السََََََََبب الثاني

يف املسمممممممممممممماحلمين الفقهيمة أحممه قاح كل ةا لكن  قه الكل ة ك  ين اح  الني،  تعاالى
ملالا، أو قاح: )ال  فسممممممئين عن مسممممممألة قاح...، آممممممئين عن شممممممةل قاح: )أكر ه(

يعه ا(، فيأش من بعوه من اأ ممممممم اب فيقصح بعضمممممممهم قصله: )أكر ه( أرا  به 
 خ لف كرا مممة ال نييمممه، فال  رمي، ويمممأش   رون ويقصلصن قصلمممه: )أكر مممه( أرا  بمممه  

 الرواية بس ب هل .
وعل ال املق ب حمق صا املق ب و مممم  صه وبينصا  تعالى $اأ مممم اب 

ما  ص الو يهلل من  قه الروايات عن ا مام/ أمحو، يعا حاولصا أن ي ص لصا ا، 
القصح الممقل أرا ه ا ممممام/ أمحممو وكممان   ر أقصالممه، قمممامصا يف هلمم   هص  كلي ، 

اولة، ومن أبرز من ُعا بقل ، ك ا قلد لكم وأشمممممرحما يف الورو وعلل مو   م ط
ح يف أوح اأمر، بعو هل  جال اهللسمممممن بن حامو، و  يب أالقالمممممة املالمممممة: اخلال،

عو اخلهر،قة،   بعو هل  مصفق الوين ابن قوامة، واجملو ابن تي ية،   بيعلل، ق له 
 هل  القالة عالل الوين املر اول.
 اهلل مرحمهة الد عليهمممما اع  مممما  امل ممممأ رين وتومممممممممممممم ي ممممات املر اول  

،   اآممممممممم قر اأمر علل اع  ا  ما يف [المنته ]و [االقناع]، و ممممممممماح ا تعالى
؛ يكصن  ص الراجهلل يف مق ب أمحو.[المنته ]و [االقناع  ، فإها اتفقا علل قصح 
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عَّ  ق ٍل واحٍََََد، وه  الراِجُح في : )تعااالى $قصح املؤلف  نمممممما 
لٌَّم له أم عصرض يف(  ين  َمذَهِب أحمدَ  : $بعضمممممممممممه  يعا ملا قاح  قا مسممممممممممم،

ذَهِب أحمدَ ) (  مين  قا يف كين مسمممممممممممممماحلين عَّ  ق ٍل واحٍَد، وه  الراِجُح في مََ
الك اب، أم يف بعض املسمممممماحلين  الف فيها الراجهلل يف املق ب   الف يف بعض 

 املساحلين،  الف ماها  الراجهلل يف املق ب بأل اع  ار  باع  ار اال طال .
  ا ن اال مممممممطال  عنو امل أ رين أن الراجهلل باعتبار االصَََََطالحما معن  

يف املق ب والومم يهلل يف املق ب واملع  و يف املق ب واملشممهصر يف املق ب عنو 
ل هاول، ملن  ل [اُقناع]، [المنته ]و [اُقناع]امل مأ رين  ص ما اتفق عليه 

اخلطية  يف النسممممممخ، واهلل أعلم، أحمه [اُقناع] بعو [الزاد]واأقرب أحمه  ممممممنَّف 
ه، فالقل يمثهر أحمه 96ه، واملؤلف تصيف آممممنة كم  999أحمه فُرهغ من تأليفه عام 

 و وممممممر، ال يوممممممهلل أن يُع  و [الزاد]، لكن اأ مممممم اب تعرفصن [اُقناع]بعو 
عليممه يف الف صم أحمممه ال يممقكر كممين القيص  وال يممقكر كممين املسمممممممممممممماحلممين وال يممقكر كممين 

 مطصَّح وم سصط ويقكر كين شةل. فإحمه [اُقناع]االآ لنالات، خبالف 
احلين ،  ناك مسممم[المنته ]وماها  و [اُقناع]فومممارت الع و  علل ك ابني 

 ، و ناك مسمممممممممممممماحلين يف[المنته ]ومما يف  [اُقنَاع]بمالمقات علل  الف مما يف 
ه يف  [الزاد] ه فيهممما قصلممم، ، ورمبممما [المنته ]، لكنمممه  مممالف [اُقنَََاع]وافق قصلمممُ

أو غيه  مممممممممممممم هلل الروايمممة الد يف  [روضال] مممممممممممممم هلل بعضممممممممممممممهم ملالا أوش يف 
  الف الو يهلل من املق ب. تعالى $، فيقصح ان املؤلف [المنته ]
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ولكن أياا ما يقاح يف  قا ين  ة أن يُعلم أن املخالفة  نا  ة والفٌة للراجهلل 
 املق ب  ص ترجيهلٌل مع  م،ٌر يف [الزاد]ا ممممممطالحاا، مبعىن أن القل قرره املؤلف يف 

ا مع ٌم يف املق ب، فال يقاح واهلل املسممممممممممألة الفالحمية  الف فيه أم ال   ص ترجيهللٌ 
ا، ال، اامما  ص  ممالف ممما اآمممممممممممممم قر عليممه علل  [الزاد] ممممممممممممممماحممب  املممق ممب قطعمما

 ص ترجيهلٌل مع ٌم ح  لص  ممالف  ممقا  [الزاد]اال ممممممممممممممطال ، واال ف مما قرره يف 
 ال جيهلل ترجيهلل، غيه.

 ب  يف مق ب ا مام/ ( يف أل ممقعَّ  ق ٍل واحٍد، وه  الراِجحُ قماح: )
و ص   ر املقا ب اأربعة من حييت ال تيب  تعالى $أمحو امام أ ين السنة 

اليما؛ مق ب ا مام/ أيب حنيفة، وا مام/ مال ، وا مام/ الشممممممممافعة، وا مام/ 
 :اتهفمن مميز أمحو، وقو متيي  قا املق ب؛ مق ب ا مام/ أمحو مب ييات كلي ، 

من أعلم اأحل مة بثثار الومممممممممممممم ابة، ومن  الىتع $أن ا ممام/ أمحمو  -
أحفظ اأحل مة لل مويميت، فقط كان حيفظ ألف ألف حوييت، قاح أبص زرعة لع و 

، ولمه اطالٌي علل مقا ب من ق له، فا مام/ تعالى $اهلل بن ا ممام/ أمحمو 
أمحو له اطالي علل مق ب الشمافعة بال شم  أحمه   ب الشافعة وأ ق عن 

لل مق ب مال  فقو كان ُيسمممممممممأح عن بعض مسممممممممماحلين الشمممممممممافعة، وله اطالٌي ع
، فهممقا من تعااالى $مممالمم ، ولممه اطالي علل ممممق ممب ا مممام/ أيب حنيفممة 

 أمحو. /امل ييات الد متيي هبا مق ب ا مام
َذل  - : أن مق ب ا مام/ أمحو ال خي ص مبق ب واحو  ومن الميزاتَ 

حممثرحما علل من الوممممممممم ابة، وهل  لسمممممممممعة اطالعه علل مقا ب الوممممممممم ابة، فإها 
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اٌص له ا  ومممممممممم $آمممممممممم يين امللاح فإحمنا مو مق ب ا مام/ أيب حنيفة النع ان 
أكلر من غيه ابن مسمممعص   ع و اهللمبق ب  ممم ابة الكصفة ال آمممي ا مق ب 

فمممإحمنممما ممممو فيمممه  $من الومممممممممممممم مممابمممة، واها حممثرحمممما ا، ممممق مممب ا ممممام/ ممممالممم  
ا مبق ب ع و اهلل بن ع ر و ممممم ابة املوينة أكلر من  الف غي م، خبا  وممممما ممممما

 فإحمه من أعلم اأحل ة، وهلقا قاح النا م:  $مق ب ا مام/ أمحو 
َََََكَََََبَََََاِر  َََََمَََََ  ال َََََن اُئ  وهَََََ  م

 
َََََِا بَََََاآل َََََارِ   َََََ َََََمَََََي َََََُم ال  وأعََََََّ
 

 ، قاح: [مَّح الناد نظم الزاد] قا  
 وطالما سََََََََوَّت من ذوي الِح ا
 لَََكََََ نَََََه فَََي فَََََََََْه ذا اُمَََََاف

 

ا لزاد جََََا  عن أبي الن ََََا   نظمًََََ
 تََمَََََافخََُ م مََن الََنَََََاس بَََََاالهََ

 
 ق ين قاح: 

َ  مْصََََََََََََََدِ  ََََالفََََْه أجََََ  وبعََََد ف
 فَََََهَََََ  مَََََن اُئَََََمَََََ  الَََََكَََََبَََََارِ 
َََََاف بَََََاُسََََََََََالف حين أح م  وق
 فََََََكََََََان قََََََدوة لََََََكَََََََ قََََََدوةِ 

 

 ال سََََََََََيمََََا فََََْه اُمََََاِف أحمََََدِ  
َََََِا بَََََاآل َََََارِ  َََََ َََََمَََََي َََََُم ال  وأعََََََّ
َه عن الحَ فَّم يفتح فمَََََه ََََََ 
 وشََََََََََيي اُسََََََََََالف بغير مريََََََ ِ 

 
  اللممة  العلمتعمما،، ومجعنمما بممه يف جنممات النعيم، ومعرفممة طممالممب 

اممام املمق مب من اأمصر امله مة الد جتعمين يف قل مه ط مأحمينمةا واط ئنماحماا ا، اأقصاح 
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املمو،وحممة يف ممق ب  قا ا مام، فأحمد اها عرفد أن امام  قا املق ب اماٌم جليين 
حيفظ ألف ألف حمويميت، وعرفد أن امام  قا املق ب من أعلم اأحل ة با ثار،  

 قصاح املووحمة يف  قا املق ب،  قه قضية.كان عنوك ط أحمينة يف اأ
الراجهلل يف املق ب بعض الناو من املعا ممرين ومن  هناك قضَي ه أخر : -

امل أ رين يقكر يشممي ا، أن املق ب عنو امل أ رين شممةل، واملق ب عنو ا مام/ 
أمحو شممممممةٌل   ر، حمعم قو يسممممممم قر املق ب عنو امل أ رين علل  الف حمص  ور  

 [ المنته]، أو [اُقنََاع]كن أم ال  يعا ممكن أحمممد تف هلل عن ا مممام،  ممقا مم
ف همو قصح، وتف هلل مسمممممممممممممماحلمين ع مو اهلل بن ا ممام/ أمحمو ف همو قصالا خيالف ما يف 

 أم غي ممكن  حمعم  قا ممكن، لكن ين  ة أن يُعلم: [المنته ]ويف  [اُقناع]
 أن  قا من القليين النا ر ال من الكلي. :أوالً * 
أن  قا ان ُوجو؛ فإحمه يصجو لسممممممممممم ب، ويكصن  قا مما حُي و به  :اُمر الثاني* 

 املق ب، ال مما يؤ ق علل املق ب.
كيف ممما حُي مو بمه املمق مب  أن  قا املق ب ال يع  و علل رواية  واحو ، 

، [اهلل مسََََََائَ عبد]وااا أ   كين حمومممممممصص ا مام، فرمبا وقفد علل رواية  يف 
لكن عرفد شيئاا وغابد عن  أشيال، ف هو قلد واهلل  قا  الف حمص ا مام، 

 أن يف غي ع و اهلل يف مساحلين غي ع و اهلل رمبا 
يكصن يعا روايممممات كلي  عن ا مممممام/ أمحممممو خبالف ممممما ُرول عنممممه يف  -

 ، فاع  و اأ  اب الرواية اأ رم.[مسائَ عبد اهلل]
ورمبمما تركصا يف القليممين النمما ر حمص ا مممام أحمممه  ممالف مق ضممممممممممممممل قصلممه يف  -

 مسألة  أ رم.
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: ا ن لص قاح قاحلين يف مسممممممممألة بااصاز، مسممممممممألة من املسمممممممماحلين الد فيها مثالً 
شممم هة ربا ملالا قصية، وقاح فيها بااصاز،   آمممئين عن مسمممألة أ رم بعو آمممنصات 

 ليسد عني املسألة، آئين عن مسألة أ رم فيها حمفي الش هة وزيا  .
لي، املسممألة اأ رم بك عفصاا آممئين عن مسممألة فيها تل  الشمم هة، لكن  ون

يعا املسمممممألة اأو، شممممم هة الربا فيها أقصم بكلي، و قه فيها حمومممممف شممممم هة ربا، 
ا، فأف  يف اللاحمية بال  رمي بعو آممنصات، رمبا يأش ا حمسمم ان يعا شمم هة يسممي  جوا

اها  رو قمماح ال أكن أن يكصن قممو قمماح يف  ممقه اللمماحميممة بممال  رمي اال وقممو رج  
ني از يف اأو،، ال أكن أن أ  عا، فيأش ويقصح مق  ه يف املسمممأل عن قصله بااص 

َّ  َي  تْ ل مذهبه في المسعلتين التحريم ما تنصيصه عال  رمي، تقصح له 
  ال  از

أن قصلمممه امل مممأ ر  لنممما علل أحممممه رج ، وان مل ينص علل الرجصي عن قصلمممه 
ة يف امصا  هص  عمثي مممرمحهم اهلل تعممما، ع لصا واج همممووا وقممممل قممموم، فممممالعل مممال ا

 .تعالى $تو يهلل املق ب ومعرفة الراجهلل يف مق ب ا مام/ أمحو 
ِب أحمََدَ )قمماح:  ذهَََ (، اأ ممممممممممممممين أن عَّ  ق ٍل واحٍََد، وه  الراِجُح في مَََ

ر حيقف (  منهورُبىَما َحَذْفتُ بعض املسممممممماحلين أليي كقل ، وهلقا قاح: ) املخ ومممممممه
ا، قماح: )[المْنا]يعا من اأ ممممممممممممممين و ص  ََ نادرَة  ورُبىمََ َذفَُْت منَه َمسََََََََََائَ حََ

 (،  قا  ا ر يف بعض املساحلين ينور وقصعها.الُ ق عِ 
و ممقا ين  ة أن يمموركممه طممالممب العلم، وأن يمموركممه املعلم عنمموممما يعلم النمماو 
املسماحلين الشرعية، أن حيرص أن ي وأ معهم باأ م   املهم، وبعو هل  يقكر هلم 

ملسممماحلين  ون بيان قصاعو ال اب، فهقا النا ر، أما أن يشممم ين ه ن، الطالب بنصا ر ا



17 
 

ال شممممممم  أحمه  ليٌن يف ال عليين، فاملؤلف يقصح أحما حقفد ل ، أن ا  ومممممممر ل  
مساحلين حما ر  الصقصي، ورمبا بعض املساحلين الد هكر ا يأش واحو يقصح هكر مساحلين 
حمما ر  الصقصي، حمقصح  ة حمما ر  الصقصي يف زمماحمنا، فاأزمان   لف، فرب مسممممممممممممممألة   

 زمان  شاحلعة، و ارت يف اليمن اللان حما ر .كاحمد يف 
و قا ح  يف املسمممممماحلين املعا ممممممر  ا ن النصازح، يعا ا ن ملالا لص قاح واحو 
حكم مي شمممممريط الكاآممممميد ب ي طهار ، ا ن شممممميئاا فشممممميئاا الناو ال ي عاملصن 
بشممممممريط الكاآمممممميد، يف السممممممابق كان املشممممممايخ ي  لصن يف النصازح يقصلصن حكم 

 لسياحية، ا ن مل يعو هلا وجص .الشيكات ا
ف لمممين  مممقه املسمممممممممممممممماحلمممين حمممما ر  الصقصي   لف بممما  الف اليممممان، فمممإها كمممان 

ه، ف ينه وبني زماحمنا ا  الفات كلي  رمبا تؤثر 996اهللهاول قو تصيف يف آممممممممممممممنة 
 علل  قه املسألة.
راا، اال أحمه زا  علل أ ممممممممممله، وِزْدتُ   قاح: ) (، اهن املؤلف م  كصحمه و وممممممممممه

ا يف ال اب  ، (، زا  بعض املسمممممممممممماحلين لكص ا عُ وِزْدُت ما عَّ  ِمْثَِّه يَُْعَتَمدُ )قاح:  وا
وقصاعو يُع  و عليها يف معرفة ال اب، وقو مج   قه اليواحلو الشممممممممممممميخ ع و الرمحن 

علل  [الزاد]العسمممممكر يف ط ع ه ولمممممعها بني أقصاو، القل يريو أن يعرف زواحلو 
 بني قصآني.مصجص   يف ط عة الشيخ العسكر  [المْنا]

دُ قممماح: ) ه يَُْعَتمََََ (، ملممماها ا  وممممممممممممممر وحمممقف كلياا من وِزْدُت مَََا عَّ  ِمْثََََِّ
َرْت، واُسَََََباُ  اْلُمثَبِّطَُ  عاملسمممممماحلين  علين لقل  بقصله: ) ن إذ اْلِهَمُم قد َقصَََََُ

ثََُرتْ  َِ اْلُمَراِد قد ََ ه ق ين أن تمثهر وآمممممممماحلين ا عالم، 996( يقصح يف زما م نََْي
ذ اْلِهَمُم إج  اعة وااصاالت وامللهيات واملشم الت، يقصح )ووآماحلين ال صا مين اال
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َرتْ   [االمْن]( لمممممممعفد  م الطالب،  مممممممار الطالب تقصح له احفظ قد َقصَََََُ
 يس كلر هل .

 فمََا فتا الزمََان يََدور حت  
 

 ....... 
 

قصح  فيوممماب بسمممك ة قل ية، ي [زاد المسَََتْنا] مممار تقصح للطالب احفظ 
أ الا   ! م  أحمه أُلف[زاد المستْنا]معقصح  حُيفظ ! [زاد المستْنا]كيف  

رت، فلنك ب هلم ك اباا و ومممممممممممممراا  مراعا ا ملاها  لضمممممممممممممعف اهل م، اهل م قو قومممممممممممممُ
 الشكصم هلل.
ثََُرتْ قاح: ) َِ اْلُمَراِد قد ََ لرت املشممم الت، (، كواُسََباُ  اْلُمثَبِّطَُ  عن نََْي

ماحمنا  كيف أ رك ز وكلرت املل طات عن كوممممممممممميين العلم، قلد رمحه اهلل كيف لص 
يصفق م  كلر   لص رأم مممما يف زمممماحمنممما من املل طمممات وامللهيمممات ولكن اهلل 

امللهيات وكلر  املشممممممممم الت وكلر  املل طات وكلر  من يُل ط عن طلب العلم، وكلر  
 من يُيُ و يف كويين العلم واهللفظ وحضصر الوروو. 

 بَ قيَ عن حافظ وحي الصََََمد
 

 دَّزيدت لدينا نسََخ ه في الب 
 

تقصح له فالن حافظ كقا، قاح زا ت حمسممممخة يف ال لو، ما اآمممم فوحما شممممةل، 
يققف يف  فكلر ال ل يمد وال ي يمو يف أ مق العلم، ولكن م   مقا فمإن اهلل 

قلصب كلي من الناو حب  قا العلم، في قلصا من أجله ال ال والنفيي، وي كصن 
 ين العلم، وحمسمممممممممممممأح اهللاأ ين واأوطان، ويههرون اأح اب وال لوان يف كومممممممممممممي

 .أن أعلنا منهم، وأن يصفقنا للوم وااو علل طلب العلم 
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 [ قن زا  املسممممممممم]وطلب العلم حي ال ا،  مممممممممم، بعض املشمممممممممايخ قيين له ان 
 ممممممممممممممعب، كيف حنفمثه  قاح: ومن القل أ مكم أن العلم آممممممممممممممهين، العلم ليي 

، ومل يكن طلب العلم يف يصم من اأيام طريقاا مفروشاا  بالصرو . آهالا
قاح حيىي بن كلي: )ال ُيسممممممم طاي العلم براحة ااسمممممممم(، فلن تناح  قا العلم 
و  اال اها أق لممد عليممه بكلي مم ، واها أعطيممد العلم كلممه؛ أعطمماك بعضمممممممممممممممه، فهممُ
واج هو، وال تيأو، وال تس    لل ل طني، والعلم ال يُرا  به حمثصه الوحميا، تقصح 

ا أحوممممين علل و يفة وال منوممممب، العلم أحما أ رل وأطلب وأ رو، ويف اأ ي م
أن خيُلص حمياتنا، وأحما  ، حمسممممأح اهلل يُرا  به وجه اهلل 

 أُهكر حمفسة واياكم ب و يهلل النية يف كويين العلم.
بعو  قا الكالم أن ترم اهل م لمممممممعفد واأآممممممم اب املل طة وأن  $قاح 

 اب الكا  ورت  قا الك اب وحقفد، قو يق  يف ه ن الطالب ماها  أن  قا 
و ،ومممممر ليي فيه فصاحلو كلي ، فأ يت عن ك اب مفيو، ال أ يت عن ك اب ماها  

 لعيف ا فا  ، قاح ل  ال.
َِ قاح: )  ين: (، وهلقا قيوما ِصَغِر َحْ ِمه َحَ   ما يَُْغِني عن التط ي

 انحفظ واتْن واعتمد متن الخصال المْا  يا من يروف لفْهه في الدين نيَ تضَّا
 ه من قاح ماها و قا عارلصا ب

 يَا من يروف في الَدين نيََ مطالب
 

 اقرأ لشرح المنته  واحفظ دليَ الطالب 

ا م  قلة ع اراته  فاملقوممممممممممممص  أن  قا الك اب ك اب م ني، وك اب عمثيم جوا
اال أحمه حي ين كد السممطر الصاحو أحياحماا عشممر مسمماحلين، وآمميأش معنا بعض  قه 
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مساحلين، ويف مسألة هكر ا  احب املسماحلين، آمطر واحو فيه وان مسماحلين، عشمر 
: )ويو ين يف  قه املسمألة آمد وآمم عني [اُنصَا ]، قاح املر اول يف [الزاد]

  صر (.
عن  َحَ   ما يَُْغِنياملقوممممممص  أحمه ك اب ال تسمممممم هني به م   مممممم ر حه ه، )

 َُ بُنا ونِْعَم ال ََي َة إال باهلِل، وه  َحسََََْ ، وال ح َل وال قَُ ى َِ ، فال قص  ل  (التط ي
 .، و ص كافي  ومعين  كويين العلم اال باهلل  علل
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 : تعالى $قاح 
 َتاُ  الطهارةِ 

 وهي ارتفاُع اْلَحَدِث وما في معناه وزواُل اْلَخَبِ .
َُ النىَ َس الطََا الميََاُه  ال َََ ه: َطه ره ال يََْرَفُا الحَََدثَ  غيُره،  رئَ وال يُزِيَََ

َْتََِه، فََ ن تََغَ   وه  البََاقي عَّ ََاف ٍر أوِخَّْ َِْطِاَ  ازٍِ َ  ُدْهٍن ِبِمٍَّْح  يَىَر بغيِر ُممَََ
ْ ُن الماِ  عنه َ  صَََََ خَِّن بَنِ ٍس َُرَِه، وإن تَََغيَىَر ِبُمْكِثه أو بما َيشََََُ  مائيٍّ أو سََََُ
خَِّن بالشََْمِس أو بطاِهٍر لم  من نَابٍت فيه وَوَرِق شَََ ٍر أو ِبُم اَورَِة َمْيَتٍ  أو سََُ

َِ ُجُمعٍ  و ُيْكَرْه، وإن استَُْعمِ  َت ديِد ُوض ٍ  وُغس َغسٍَّ  ََ في َطهارٍة ُمسَتَحبىٍ َ 
ٍَ ِعَراِقيٍّ وهما َخْمسََََََََُ .  انيٍ  و الثٍ  َُرَِه، وإن بَََََّغ قََُّىتََْين وه  الكثيرُ  مائِ  َرْط

ِذرَتََِه المََائعََِ  فَّم تََُغيَِّ  .تْريبًََا ُه ن ََاسَََََََََََ ه غيُر بََْ ِل آَدِميٍّ أو عَََ ْرُه أو فخََاَلطَتََْ
َِ َمكىَ  فَطه ره. وال يََرْ  خاَلطَه مصَََََاِنِا طري َ  نََْزُحهَ  َفُا البََْ ُل أو الَعِذرُة وَيشَََََُ

امٍَّ  عن َحَدٍث. وإن تَََغيَىَر  ٍَ َطه ره َيسَََََيره َخََّْت به امرأةه لطهارٍةَ  َحَدَث رُج
ََِّْيَِّه َحَدثه أو ُغِمسَ   طَْعُمه أو ل نُه أو ريُحه بطَْبٍي أو سََََََََََاِقٍر فيه أو رُِفَا ب

ان آِخَر َغسٍَََََّ  زاَلْت الن اسََََُ  في ٍَ ناقٍض لُ ضََََ ٍ ، أوَ  ه يُد قائٍم من ن ِف لي
.  «بها فطاِهره

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
(، و ممممقا  ص أوح ك مممماب  وأوح ترمجممممة  يف  ممممقا الك مممماب، َتَََاُ  الطهَََارةِ )

 ( تض ن  قا ال  صيب ثالثة أمصر أآاآية:تاُ  الطهارةِ َوتض ن قصله )
 تعري  الطهارة. .0
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 وبيان أقسامها. هالكالف عن مادة الطهارة وهي الميا .2
 بيان حكم الش  واالشتباه في الما  وغيره. .3

(؛ الك اب  ص ااام  لل سممماحلين، يعا  قا جامٌ  ملسممماحلين َتا ُ ط عاا قصله )
  آممممممممممممصال ما ي علق بالطهار  الومممممممممممم رم أو ماها  الطهار ، جام  ملسمممممممممممماحلين الطهار 

الكمم، ما ي علق باهللوث اأكم أو اأ ممممم ر، ما ي علق بالطهار  من اهللوث أو 
 الطهار  من النهاآة، وغي هل  وآيأش هكره يف ىله.

قل وتعريف الطهمار  التعري  الطهَارة، يف  مقا الك ماب:  المبحَ  اُول
 تطلق علل ثالثة أمصر، ما  ة  ضمممم ن أن الطهار ي تعالى $هكره املوممممنف 

  قه اأمصر اللالثة 
 (  قا امل  يت اأوح تعريف الطهار .َتاُ  الطهارةِ )
َدِث ومَا في معنَاه وزواُل اْلَخبََ ِ ) (؛  قا  َ ه الميَاُه  ال، وهي ارتفَاُع اْلحََ

شمممروٌي يف امل  يت اللان يف  قا ال اب و ص الكالم عن أقسمممام املياه، و قا أطصح 
 /ه  قا ال اب، وهلقا بعض الفقهال ترمجصا هلقه املساحلين بقصهلم )بابشةل اآ صع 

 املياه(. /أحكام املياه( أو )باب
َُ النىَ َس الطََارَئ، غيُره، وه  البََاقي ) َطه ره ال يََْرَفُا الحَََدَث وال يُزِيََ
َِْته  عَّ  (ِخَّْ

، وتضمممممممممممممم ن هلممم  أن تعري  الطهَََارةالكالم عن  اُول:المبحَََ  اهن 
 ثالث  صر:  الطهار  فيها
ما  ة الومممصر  اأو،   ...،: تطلق الطهار  عللالصََ رة اُول  .1

 علل ارتفاي اهللوث.
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 :مسعلتانو نا 
 أحمه عمَّ يف اهللوث باالرتفاي. المسعل  اُول : -
 عم يف اخل يت باليواح.المسعل  الثاني :  -

تفاي، (، ملاها عم يف اهللوث باالر زواُل اْلَخَب ِ ) و (ارتفاُع اْلَحَدثِ قاح: )
ُن الحَدث أمر ُحْكمي معن ي، بخال  الن س  ف نه أمره ومل يعم بماليواح  

 حسي يُزال.
َدثِ   )مََا ه  الحََدث )وصََََََََََ ه يْ ف ( ممما  ص  اهللمموث  ص ارتفََاُع اْلحَََ

، وقصلنمما )و ممممممممممممممف( ُعلم أن اهللمموث أمٌر بََالبََدن يمنا من الصََََََََََالة ونح هََا(
، )و ف يقصم بال ون( وليي أمراا  وال  حسياا، )أن  من المعنصل، وليي حسة،

ا )وحنص مما( يممو ممين فيهمما  $ وحنص مما( فمماثمموث ال أصز لممه أن يومممممممممممممملة، ط عمما
تفا يين كلي : الطصاف، ومي املو ف، وبالنس ة لل وث اأكم قرال  القر ن، 

 والل يت يف املسهو، وأشيال أ رم ُتقكر يف ىلها ان شال اهلل.
دَ )ممما  ممممممممممممممصر  اطالل الطهممار  علل  ، ملممين ممماها حمقصح  ممقه (ثِ ارتفََاُع اْلحَََ

(  ملين ماها  ملين الصلممممصل، احمسممممان كان ىوثاا ارتفاُع اْلَحَدثِ طهار  حيوث هبا )
فاُع ارت)ف صلمممممممممأ، الصلمممممممممصل حمفسمممممممممه ارتفاي لل وث أم ما ين ىل عن الصلمممممممممصل  ص 

  يوممهلل  قا و قا، يعا  ا اطالقان لكن علل حسممب تعريف املؤلف (اْلَحَدثِ 
 ة الصلمممصل أم ما ين ىل من الصلمممصل  ما ي تب علل  الطهار  بإطالل املؤلف  نا

(  ص ما حيومممين بالصلمممصل، اها تصلمممأ ارتف  حوثه ارتفاُع اْلَحَدثِ الصلمممصل، فممممممممممممممممم )
 .هذا اُولوحولد له الطهار ، 
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(، وملاله قلنا ماها  ما ين ىل من الصلممممممممممممصل ارتفاُع اْلَحَدثِ قاح ثالثة أمصر: )
.  أو من ال سين الصاج نين

(؛ عنوحما  نا لمممممممممممممم ي حمريو أن حمعرف يرج  علل ماها  عناهوما في مقاح: )
( يرج  علل مممماها  حنن عنممموحمممما كل  ني آمممممممممممممم قمممد، حي  مممين عصن  ومََا في معنََاه)

 الض ي عليه ا:
 ارتفاي اهللوث، وما يف معىن االرتفاي.

 أو ارتفاي اهللوث. -
 وارتفاي ما يف معىن اهللوث. -

قهية املهم يف امل صن الف فالضمم ي اما يرج  علل اهللوث، أو يرج  ...، ومن
اي  ( أو علل االرتفاْلَحَدثِ تعرف مرج  الضمممممممممممم ي، فهين الضمممممممممممم ي يرج  علل )

اأشهر عنو الشر،ا  ك ا مشل عليه ال هصش أن الض ي يرج  علل االرتفاي، اهن 
َدثِ املعىن ) ن يك   مََا ه  الََذي( وممما كممان يف معىن ارتفمماي اهللمموث، ارتفََاُع اْلحَََ

ال ي م ال يرف  اهللوث علل املق ب، وال حيومممممممممممين به  دث في معن  ارتفاع الح
اآمممممممممممم  احة  و ص (ارتفاُع اْلَحَدثِ )ارتفاي اهللوث، ولكن حيوممممممممممممين به ما يف معىن 

 الوال .
ا الصلممممممصل لل سممممممم  الممممممة  قه قومممممممة معقو   عنا منها، أحمه املق ب  أيضمممممما

 يقصلصن ينصل االآ  احة ويرتف  حوثه، فيتف  اهللوث.
 للة، جتويو الصلمممممصل، غسمممممين اليوين للقاحلم من حمصم الليين،ال سممممملة اللاحمية واللا

غ،سممممين امليد، ولممممصل اانب، ُغسممممين اا عة، وغي هل  مما يكصن طهار  شممممرعية 
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لكنهمما وال ترف  اهللممموث، ال حمقصح )ال تكصن عن حممموث( أن ال ي م يكصن عن 
 حوث لكنه ال يرف  اهللوث.
ارتفاٌي    شرعية ليي فيها،  قه طهار (ارتفاُع اْلَحَدثِ )اهن  قا ما يف معىن 

 لل وث، لكن فيها شةٌل  ص يف معىن ارتفاي اهللوث، يُل ق بارتفاي اهللوث.
 (، اهن الطهار  عنوحما وزواُل اْلَخَب ِ : قاح: )الثال 

 طهار  من اهللوث. -
 وطهار  يف معىن ارتفاي اهللوث. -
 وطهار  من اخل يت. -

ه ا  باباا تعالى $و ة ازالة النهاآممممممممممة، وآممممممممممي صب هلا املوممممممممممنف 
 .[إزال  الن اس   با ]

 : قساف المياهأ: و ص الثاني المبح ا ن حمن قين ا، 
م املياه تقسمي اا رحليسمياا،     ين يف كين واحو من  قه اأقسام  وقو قسمَّ

 الرحليسية أقسام؛
مياُه ال: )$فالقسمممم ة اأآمممماآممممية تقسمممميم املال ا، ثالثة أقسممممام، قاح  -

 ( ما  ة  قه اللالثة  ال  ه 
 طهصر. .1
 ا ر.ط .2
 مي. .3

 عليه فيه  ف ان:  املال اأ ين القل  لقه اهلل 
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  فة الطهصرية. .1
  فة الطا رية. .2

أحمه طا ٌر يف حمفسممممممه؛  قه الطا رية، وأحمه مطهٌر ل يه؛  قه ماها  الطهصرية، 
قو تن فة  مممممممفة واحو ، وت قل اأ رم، وقو تن فة الومممممممف ني مجيعاا، اها احم فد 

 .ما  ن ًساالوف ني مجيعاا؛ يوي 
اها احم فممد الطمما ريممة والطهصريممة؛ مل يعممو مطهراا ل يه، وال ح  طمما راا يف 

ا، واه الطه ر،  الما  ا احم فد احوم  اتني الوممف ني؛ فهصحمفسمه،  ممار مسمما
 وال يُ وصر احم فال الطا رية م  بقال الطهصرية.

اهن ما  ة الوممصر   أن ين فة ماها  و ممف الطهصرية، وي قل أحمه طا ٌر 
ه غي مطهر  ل يه، اهن اأ ممممين يف املياه أ ا من أل اأقسممممام يف حمفسممممه، لكن

اللالثة؛ طهصر، أم طا ر، أم مي  أ ا من قسمممممممممم الطهصر، الطا ر والنهي 
 .قاعدة البا  ص  روٌل عن اأ ين، و قه اهن 

قاعو  ال اب أن تعرف أن اأ ممين يف املال أحمه طهصر، و قا اأ ممين قرره 
َْتََِه  البََاقي عَّوه  بقصلممه: ) تعااالى $املؤلف  ليممين ملمما قمماح ( بعممو قِخَّْ

َِْته  الباقي عَّاملؤلف يف املال الطهصر أحمه ) ن اخللقة (؛  ة اشممممممممممممارٌ  ا، أِخَّْ
، فإها احم قين عن  قا؛ عن  قه  الد ُ لق املال عليها ت ضمم ن  قين الص ممفنين

 اخللقة فإحمه ُيسلب الطهصر علل ال فويين القل آيأش.
َْ   الباقي عَّيه أن قصح املؤلف )لكن القل أر ت أن أشممممممممممممممي ال ( ِتهِخَّْ

اأحسممممممممممممن أن ُتصجه  قه الع ار  أ ا بياٌن لء ممممممممممممين يف أن املال ُ لق طهصراا، 
ا جامعاا ماحمعاا لل ال الطهصر، وااا  ة من باب بيان اأ ين.  وليسد حوا
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اب ، عمَّ بقصلممه: )بمم[العمََدة]يف  تعااالى $وهلممقا عمَّ ابن قمموامممة 
طهصراا يُطهر من اأحواث والنهاآمممممممممممات(، ومل يقين ان املال  املياه، ُ لق املال

  ه  البَََاقي عَّالطهصر  ص ال ممماقة علل  لق مممه، أن كل مممة املمممال الطهصر )
ه ََِ َْت ( قمممو يُفهم منهممما أن  مممقا من بممماب اهللمممو اامممام  املممماحم ، وليي اأمر  ِخَّْ

كمقلم ، فإن املال قو خيرل عن  لق ه وت قل طهصري ه، وآمممممممممممممم أش أمللة كلي  
 هلقا.

، وبنيَّ يف املممال الطهصر الْسََََََََََم اُول(،  ممقا  ص َطه ره : )$قمماح 
 مساحلين؛ 
 حكم املال الطهصر، حك ه الصلعة.المسعل  اُول :  -
 : بيان أحمه اأ ين.المسعل  الثاني  -
 املؤثرات يف املال الطهصر الد ال تسل ه الطهصرية. المسعل  الثالث : -

ا ثرات الد تسمممممممممممممل ه الطهصرية  قه حمقكر كالمنا كله يف الطهصر، أما املؤ 
عنو الكالم عن الطا ر، لكن  نا هكر ل  أوالا حك ه الصلمممممممممعة، فقاح ان 

َُ النىَ َس الطارئَ حكم املال الطهصر قاح: )  َطه ره ال يََْرَفُا الحَدَث وال يُزِي
 (.غيُره

اهن  مقا  ص حكم املمال الطهصر، و مقا اهللكم خي ص به املال الطهصر ال 
 كه فيه الطا ر وال النهي؛يشار 

 أحمه يرف  اهللوث. -
 وأحمه يييين النهي. -
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َُ النىَ َس الطََارَئ غيُرهوهلممقا قمماح: ) ََ يعا  (ال يََْرَفُا الحَََدَث وال يُزِي
ال  و قا والمممممممممممممهلل، اهللوث ( غيهَطه ره ال يََْرَفُا الحَدثَ غي املال الطهصر، )

 طهصر.يرتف  فال يوهلل الصلصل، ال يوهلل ال سين اال باملال ال
ال ي م  حنن قلنممما ال يرتف  اهللمموث اال بممماملمممال الطهصر، فمممإن قممماح قممماحلمممين: 
فممال ي م يُع ض بممه علل كالم املوممممممممممممممنف أم ال  ال، فممإن ال ي م ال يرتف  بممه 
ا لل ممموث، وااممما  ص م يهلٌل  اهللممموث، وااممما ي يهلل الوممممممممممممممال ، ال ي م ليي رافعممما

 تفاي اهللوث الللومممممممممال ، اهن  قه كل ة ىك ة، ليي فيها اآممممممممم لنال، أن ار 
 يكصن اال باملال الطهصر.

َُ النىَ َس الطََارَئ غيُرهقمماح: ) ََ ( ق ممين أن حمشممممممممممممممر   ممقا، كل ممة وال يُزِي
 ( ما معنا ا  النهي حمصعان: النىَ َس الطارئَ )

كممالكلممب، وال صح، وال مماحلط، فهممقا ال أكن   ن سه ن ََاسًَََََََََََ  عينيََ  -
ألة علل اال يف مسمممممممممممممتطهيه  اح، النهاآمممممممممممممة العينية ال أكن تطهي ا  اح 

املق ب، يف مسمممممممممألة واحو  تطهر فيها النهاآمممممممممة العينية، آممممممممميأش هكر ا يف 
، لكن من يقكر ا لنا  اخل ر فقط، فإن اخل ر ماآٌة [با   إزال  الن اس ]

عينيمة، لكنهما اها احمقل مد بنفسممممممممممممممها  الا؛ طُهرت، لكن  قا يف النهاآممممممممممممممة 
 العينية، ما لنا عالقة.

نهاآممممممممة الالن اسََََََ  الطارئ  وهي الن ع الثاني، املؤلف ي كلم علل  -
الطارحلة معنا ا ىيٌن طا ر ور ت عليه ماآة ف نهي، يقاح فيه عنو ال فويين 

 يقاح )هاك مي(، ويقاح عن  قا )م نهي(؛
 .متن سالنهي القل طرأت عليه النهاآة يقاح عنه  -
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 .ن سوأما النهاآة العينية يقاح عنها ماها   -
ت علل ىين  طا ر حمريو أن حمطهر ا، قاح ل  ال أكن عنوحما ماآممممٌة طرأ

، $أن تييمين  مقه النهماآممممممممممممممة الطمارحلمة اال بماملمال الطهصر، كقا قاح املؤلف 
و ين  قا   يهلل أم ليي بو يهلل    يهلل علل مق  ه، فهين  ناك اآ لنال 
)ال يييين النهي الطارئ غيه(،  ين  ناك اآممممممممممممم لنال أم ال يصجو  ي ي م عن 

 ين  قه ازالة للنهاآمممممممممممة  ال، اهن ال اع اض، ح   النهاآممممممممممة علل ال ون،
ال ي م عن النهاآمممممممممة، وآممممممممميأش معنا يف باب ال ي م أن ال ي م علل املق ب 

اهللنابلة أن ال ي م قو يكصن عن ماآة علل بون، لكنه ال  مفر اتو ة من 
 يييين النهاآة، ااا  ص ي يهلل الوال .

ال أم ب ي ممممال، مممما رأيكم يف االآمممممممممممممم ه مممار بممماأحهمممار وحنص ممما  بممماملممم
باأحهار  يقصلصن احمه ميييٌن هللكم النهاآممة، ميييٌن هلا حك اا، و ة ر وممة، 
واال فالنهاآممممممممة ال تيوح اال باملال، وآممممممممنقكر بعض اأحكام امل علقة هبقا يف 

 .تعالىان شال اهلل  [با   إزال  الن اس ]
ه  و يف بيان أن اأ مممممممممممين يف املياه الطهصرية: قاح: ) :المسََََََََعل  الثاني 

َِْته  الباقي عَّ  (، اهن املال اأ ممممممممممممممين فيه أحمه ُ لق طهصراا، ف ا بقة عللِخَّْ
  لق ه فهص ماها  فهص طهصر، ما  رل عن  لق ه  

 ف ار ا يكصن  روجه عن  لق ه آال اا للطهصرية. -
 وتار ا يكصن آال اا للطهصرية والطا رية. -
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ه، وم  ن  لق وتار ا ال يكصن آمممممممال اا لشمممممممةل  منها، بين يكصن ت ي ع -
  الباقي عَّا )و قه، وآمممممممممممن ينه بعو قليين يف املؤثرات،  قا بال  علل طهصري 

َِْته  (.ِخَّْ
َِْته  الباقي عَّاهن عرفنا )  ( وعرفنا أن ال  ير عن اخللقة:ِخَّْ

 منه ما ال يسل ه الطهصرية وال الطا رية. -
 ومنه ما يسل ه الطهصرية  ون ماها  الطا رية. -
ا، وآمممممنقكر  قا ان ومنه ما يسمممممل -  ه الطا رية والطهصرية، وأعله مسممممما

 شال يف مصلعه.
 ؛لكن القل حم ينه  نا يف املال الطهصر  ص ال  ير القل ال يسل ه الطهصرية

، فالكالم عنه يف قسمممممممممممم املال الطهصر، ما  ص ُنه باٍق عَّ  قسََََََََم الطه ر
فيه، أو املؤثرات   ت ي قا  هكره يف املسألة ال الية، و ة املؤثرات يف املال الد

ربعة أع صماا آصال كاحمد ت ياا أو اآ ع االا، ولكنها ال تسل ه الطهصرية، و ة 
 .أمصر

َ ر عَّ  المَا  اعنموحممم  ، وم   مقا ي قل طهصراا، حمعم قمموأربعَ  مََ رات ت
تؤثر عليه بكرا ة  أو غي هل  حمقكر يف ىله، لكن املقوص  أن  قه املؤثرات 

 ما هي ات الد ال تسلب املال طهصري ه، اأربعة من املؤثر 
 : ال  ي.أوالً  -
: االآممممممممممم ع اح، ط عاا كين واحو منها له شمممممممممممروطه ولمممممممممممصابطه الثاني -

.)  وحمقكر ا ا ن، لكن يف اا لة الد هكر ا )ال  ير
 املخالطة.الثال :  -
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 اخللص .الرابا:  -
حمقكره  لتغي را كين واحو منها بشروطه أن ال  ير ملالا علل آ يين امللاح،

 :فالتغي ر نا، وحمقكره يف املال الطا ر، وحمقكره يف املال النهي، 
 تار ا حمقصح  قا ت ير ال يسلب املال الطهصرية وال الطا رية. -
وتار ا حمقصح  قا ت يمرٌر آمممممممممممممملب املال الطهصرية، و ممممممممممممممار املال طا راا ال  -
 طهصراا.
 ا.لطا رية فهعله مسا وتار ا حمقصح  قا ت ير آل ه الطهصرية وا -

 كقل ؛  االستعمال
 تار  حمقصح االآ ع اح ال يضر املال، وي قل علل طهصري ه. -
 وتار ا حمقصح يسل ه الطهصرية. -
ا،  - وتار ا حمقصح  قا اآممممممم ع اح آممممممممل ه الطهصرية والطا رية وأعله مسمممممممما

و قا يف  مممممممممممممصر  اآممممممممممممم ع اح املال يف ازالة النهاآمممممممممممممة بعو زواح عينها وبقال 
أن يسممممممم ل مالقا ا ، أكن أن يسممممممم ل  قا ماها  اآممممممم ع االا، وأكن حك ها

 ة يف اال طال .للنهاآة ال مشاح
والطة املال للشةل، املخالطة اها كاحمد م ُي ؛  قه الثال  المخالط   

احم هينا منها يف ال  ري، أما حم كلم  نا أن  ناك حمصٌي من املخالطةه ال ي ي املال، 
 :و قه املخالطة أيضاا

 تار ا تكصن املخالطة غي مؤثهر ، ال تسلب املال الطهصرية وال الطا رية. -
وتار  تكصن املخالطة مؤثر ا يف آمملب املال الطهصرية والطا رية ف هعله  -
 مساا.
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به، وآمنقكره فضمين املرأ  الد  لد: )وفضين مرأ    لد  الرابا الخَّ ة
 ، وحمقكره يف ىله.وثاهلليرف  بطهر ال 

، ال  ير ا ن القل حم كلم عنه ال  ير القل ينهي امل حم موأ أوالا  ال، بمال  ير
ل ال  ير القل يسممل ه الطهصرية  أم ال  ير القل ال يسممل ه الطهصرية  ال  ير الق

 ال يسل ه الطهصرية، أحمنا حم كلم ا ن عن املال الطهصر فقط.
 ال  ير القل ال يسلب املال الطهصرية قس ان: 

ا ابمماحممة ت يمر  .0 ا، يعا مل يعممو م مماحمما ٌر يسممممممممممممممل ممه ا بمماحممة املطلقممة وأعلممه مكرو مما
 مطلقة،  ار مكرو اا م  أحمه طهصر أم ال  طهصر، كين كالمنا يف الطهصر.

.الثاني .2  : ت ير ال يسل ه ا باحة، بين ي قل م احاا م  أحمه ت ي،
يي مطلق لبال  ير القل يسمممل ه ا باحة املطلقة، و  تعالى $بوأ املؤلف 

ا باحة، مطلق ا باحة أكن ماها  يشمممممممممم ين املكروه، حمقصح ا باحة املطلقة مبعىن 
 أحمه حمقله من كصحمه م احاا ا، كصحمه ماها  مكرو اا.

ال  ير المقل يسممممممممممممممل مه ا بماحمة وأعلمه مكرو اا،  تعاالى $هكره املؤلف 
لطهصرية، ا يسلب الطهصرية أم ال  ال يسلب الطهصرية، كين كالمنا في ا ال يسلب

 ماها قاح عنه: 
ازِ ٍ ) (،  مقا اأوح من ال  ير القل يسمممممممممممممملب املال ماها  فَ ن تَََغيَىَر بغيِر ُممََ

اف ٍر أو َِْ ا بماحمة م  بقمال طهصري مه، أن ي  ي ب ي مممازل، أعطنما ملماالا  ) َطِاَ 
خَِّن ليت  )لا( اللان، الِبِمٍَّْح مائيٍّ (  مقا اللمان ال  ير )ُدْهٍن ِبِمٍَّْح مَائيٍّ  أو سََََََََََُ
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ت ييات ال تسمممممممممممممملمب املمال الطهصريمة، لكنها تسممممممممممممممل ه ماها   ة(،  مقه ثالثمبَنِ سٍ 
 (.َُرِهَ ا باحة، فقاح يف جصاب: )

أممما اأوح فممإن ت يَّ ب ي ممممازهل، الشممممممممممممممةل الممقل يق  يف املممال...، ق ممين  ممقا 
  عصحما حمقصح لكم ليي فقط القل يق  يف املال، ت ير املال بالشةل:

ر ا يكصن عن جماور    ون أل والطة أ ممممممممالا، ما فيه والطة، بأن تكصن تا -
النهاآممممممممة يف مصلمممممممم  قريب من املال، ملين ا حمسممممممممان ولمممممممم  يف عل ة أو يف وين 
مسممممممممممممم ص ي  ممممممممممممم ي، كان فيه مي ة ماتد فيه قطة، وكان فيه قارور  مال مف صحة، 

ا،  قا ت راحل  هومكيت علل  قا شمممممممهر، جال فصجو قارور  املال ت يَّ ماها  ت يَّ 
 ت يمرٌر مباها  مبهاور مل يق  يف املال أ الا.

 ؛ فله  صرتان: التغي ر بال اقا في الما وأما  -
 . أن يكصن الصاق  يف املال مما أازل املال.0
 . وأن يكصن مما ال أازل املال.2

لين قاح: ( مبغيِر ُمَمازِ ٍ ف ا ال أازل املال؛  ص القل حم كلم عنه  نا: ال  ير )
اف رٍ ) (، الكافصر اها أ قت قطعة من الكافصر وولممممممممع ها يف املال؛ فإ ا ََِْطِاَ 

اف رٍ ال متازجه ولص ت يت راحل  ه خبالف...، ملا قاح ) فهم منه أحمه لص ( يُ ََِْطِاَ 
 ُط ن الكافصر ط ناا، وُ لط باملال؛ فهقا  ار ماها  ممازجاا.

اف رٍ قاح: ) يد والو ن والسممممم ن و قه اأشممممميال اها (؛ الي ُدْهنٍ ( و)ََِْطِاَ 
ولممممممممممممممع همما يف املممال جمر  ت كهمما جتممو أن الييممد يرتف  ا، اأعلل واملممال يكصن يف 
اأآممممممممفين، فهين  ة ممازجة  ليسممممممممد ممازجة، اها ت يَّ املال هبا ف ا اهللكم  ي قل 
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لب ماها  ا باحة، ومل  طهصراا  حمعم، ي قل طهصراا، لكنه ُيكره اآمممممممممممممم ع اله، فسممممممممممممممُ
 الطهصرية. يسلب

ه بامللهلل املاحلة، امللهلل أيضاا حمصعان: الثاني  : ت ير
 ملهلل ماحلة. .0
 وملهلل معون. .2

 امللهلل املاحلة ما كان أ له املال، وهل  اما أحمه يؤ ق
  من ت خي ميمماه ال  مار، أو مبما يكصن علل السمممممممممممممم ممال وحنص ما وي قل

 بعوه ملهلل، فهقا  ص امللهلل املاحلة.
 لممقل يؤ ممق من املنمماجم، ا ن يصجممو ممما آممممممممممممممصاه  ص امللهلل املعممون ا

منمماجم ا همما منمماجم امللهلل، تممو ممين منهم جتممو امللهلل ي كصن يف  ممقا 
الكهصف أو امل ممارات أو حنص مما، فهممقا امللهلل املعممون اها ُ لط بمماملممال 
وغيه؛ ما حك ه   قا آمممممممممممممميأش معنا: يسمممممممممممممملب املال الطهصرية مر  

 واحو .
قل ال يسممممملب املال الطهصرية، ي لكن القل حم كلم عنه  ص امللهلل املاحلة؛  قا 

ا ُيسممممممم  ب اخلرول من اخلالف،  طهصراا لكنه مكروه للخالف، و قه قاعو   احل ا
ا اَل دَْع َما َيرِيُبَ  ِإَل  مَ »اأ ممممممممين أن اخلالف يسمممممممم  ب اخلرول منه لل وييت: 

 .«َيرِيُب َ 
 من ال  ير القل ال يسمممملب املال الطهصرية لكنه يسممممل ه ماها  الصَََ رة الثالث 

خَِّن بَنِ سٍ ا باحة، الد  ة  مممممصر  قاح: ) يف  رجة  ( ال  ير  نا حص ال  ير سََََُ
خن  ن، وآممممممُ خه اهللرار ، ليي  ص ت ير يف اللصن، وال يف الطعم، وال يف الراحل ة، آممممممُ
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بشمممممةل مي، ط عاا أن عرفنا أن  قا الو ان النهي   ين يف املال؛  قا يسمممممل ه 
م ن حم كلم عن جمر  ال سمممخني م  أحمنا ال حمعلالطهصرية والطا رية ينهسمممه، لكن حن

 أن أجيال النهاآة اها   لد يف املال، فهقا ما حك ه  طهصر، لكنه مكروه.
ملماها مكروه  هكروا يف  قا عل ني، أ مممممممممممممم ه ا علل املع  ،و يف املق ب أن 
اآم ع اح النهاآمة مكروه، و قا  ص اأ مين يف اآم ع اح النهاآة أن اآ ع اح 

 ق ب مسألة ُمشكلة؛النهاآة يف امل
 يف بعض اأحصاح اآ ع اح النهاآة عنو م ىر،م. -
 ويف مساحلين اآ ع اح مكروه. -
 ويف مساحلين اآ ع اح النهاآة م ا . -

اآ ع اح النهاآة القل حموصا علل كرأه ملين ماها  الروث  نا ولص مل يكن 
 الروث مساا ح  الروث غي النهي ال يوهلل اآ ع اله.

ص  املي ة يف املاحلعات، أو ملين االآمم ومم ا  بالو ن النهي ملين اآمم ع اح جل
 وحنص هل .

ابسات، يو ص اآ ع اح جلو املي ة املوبصغ يف ال الثاني ما نص ا عَّ  إباحته
 ، لكن ركصبه واالآ فا   منه واهلل ينُن الحمار ن س ومنه أيضاا ركصب اهلُلُ ر؛

 عليه جاحلي، احم هينا من ال  ير القل يسل ه ا باحة.
: ال  ي المقل ال يسممممممممممممممل مه ا بماحة، و ص أربعة أمصر،  الن ع الثَاني من ال  ير

 قاح:  ،أربع  أم ر قا ت ير ال يسل ه الطهصرية وال يسل ه ا باحة، هكر 
 (.وإن تَََغيَىَر ِبُمْكِثه) .1
َ  َصْ ُن الماِ  عنه من نَابٍت فيه وَوَرِق شَ رٍ ) .2  .(أو بما َيُش
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 (. ٍ أو ِبُم اَورَِة َمْيتَ ) .3
 (.لم ُيكره أو ُسخَِّن بالشْمِس أو بطاِهرٍ ) .4

 قه أرب   ممممصر فيها ت يمرٌر ال يسمممملب املال الطهصرية وال ا باحة، املال طهصر 
وم ا ، ان ت ي مبكله، تُرك املال مو ا طصيلة ف  يَّ بسمممم ب طصح مكله،  ممممار بعو 

 حمال   تأش وجتو أحمه اف   ت يَّ لصحمه، ومن تط يقاته وأملل ه املعا مر  ما يصل  يف 
ُوجو فيه شمممممممةل من لصن الوممممممموأ بسممممممم ب ماها  طصح املكيت، فهقا طهصٌر ماها  

 م ا  ال ُيكره.
ه )الثاني َ  َصْ ُن الماِ  عنه نَابٍت فيه وَوَرِق شَ رٍ : ت ير ، املال فيه (بما َيُش

أشممممميال ال أكن أن تومممممصن، يعا ملالا المك  ين أكن  مممممص ا من آمممممقصط أورال 
الشمهر فيها  ممكن  ال،  ين أكن  مص ا من الن اتات واأعشاب الد تن د يف 
 قا املال  غي ممكن، فيشممممممق  ممممممصن املال عن  قه اأشمممممميال، فإها ت يَّ املال هبقه 
اأشميال الد ال أكن  مصن املال عنها، أو يشق  صن املال عنها، ف ا حكم املال 

 كرا ة،  قا اللاحمية.  امل  ي  قا  حمقصح طهصر وم ا ، ليي فيه
، ملا قاح: ) َ  َصْ ُن الماِ  عنه من نَابٍت فيأريو أن أآمألكم آؤاالا ه بما َيُش

(، لص جال واحو عنوه ملالا برميين، فه   فيه أورال الشهر، وألقا ا وَوَرِق شَ رٍ 
يف  ممقا المميممين، ف  ي  ممقا المميممين  ممممممممممممممارت راحل  ممه و لفممة، أو لصحمممه ت ي، فهممين 

ملال طهصٌر غي مكروه أحمه ت يَّ بصرل الشممهر  يشممق  ممصن املال، ورل حمقصح  قا ا
الشهر  نا هُكر ملاالا ملاها  ملا يشق  صن املال عنه، أما  قا ال يشق  صن املال 

 عنه.
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واحم  هصا ا،  قه القضمممية،  ناك أشممميال يقكر ا الفقهال علل آممم يين ال  ليين، 
 امللاح يف ملاالا، فإها هكروا امللاح وت ي فال جتعين من امللاح قاعو ا، ي قل أن امللاح

حمالنما ع ما كمان عليه يف حاهلم،  ص حاهلم ملالا يف اليمن هكروا ملاالا، يعا ملالا 
يقصلصن: )ويمو ين يف ال ي  كين ما جرم العرف  [بَا   اُصََََََََََ ل والثمَار]يف 

يف  ينبمو صلمه يف امل ي (، ويقصلصن: )وال يو ين يف هل  ...( اها باي  اراا ال يو 
هل  املفاتيهلل، اها ت يَّ العرف، يف بعض اأحيان املف ا  أ ممالا...، السمميار  ملالا 

 ما أكن تش ل السيار  اال باملف ا .
 فاملقوص  أن ما يُقكر علل آ يين امللاح تن ه ا، كصحمه ملاالا وال جتعله قاعو .

َال  ل: يقصح لص كان ورل الشمممممممهر حي ين النهاآمممممممة، ما رأي   وت ي املاسَََََ
 هبا 

: حمقصح  نا ورل الشهر  قا ملاح، فال معين قاعو  حمقصح كين رول ال  ا 
شممممهر ال يؤثر،  نا ت يَّ املال بنهاآممممة ما ت ي بصرل الشممممهر، ورل الشممممهر ما له 

 هحمب، ااا املشكلة أين  يف النهاآة، وليسد يف ورل الشهر.
أو باحة: قاح: )من  ممصر املال القل ي  ي ت ياا ال يسممل ه ا  الصََ رة الثالث 

 (، قلنا لكم أن ال  يي يكصن:ِبُم اَورَِة َمْيَت ٍ 
 مبهاور . -
 وممازجة. -

 وبصاق  غي ممازل. -
فممالصاق  غي امل ممازل اها كممان طمما راا؛ فممإحمممه يؤثر يف املممال بممالكرا ممة، والصاق  يف 
ا؛ فمإحممه يؤثر ب نهيي املال علل ال فومممممممممممممميين القل يأش، وأما  املمال اها كمان مسمممممممممممممما
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ا، ال بسمممممممممملب الطهار ، وال بسمممممممممملب ا باحة، ال اجملاو  ر؛ فإحمه ال يؤثر يف املال أبوا
بسممممملب الطهصرية وال بسممممملب ا باحة، وقو مللنا لكم، مي ة  صار ا مال، ف  يت 

 راحل ة  قا املال، فهقا ماٌل طهصر وي ا  اآ ع اله.
خَِّن بالشَََْمِس أو بطاِهرٍ ، و ة الومممصر  الرابعة )تعالى $قاح  ، (أو سَََُ
 ال سخني
 ان كان بنهي؛ عرفنا أحمه مكروه.  -
وان كان بطا ر  فإحمه ال ُيكره، الشمممممممممم ي طا ر  ال مسممممممممممة  الشمممممممممم ي  -

تسمممممممممممخنٌي لل ال بطا ر أم بنهي  بطا ر، اأ مممممممممممين يف اأشممممممممممميال الطهار ، فإها 
 أ اب  شةل، قطعة من الش ي ال يليم  غسلها.

خن بطمما ر؛ ال ينهي، ملمماه ا املؤلف قمماح علل كممين حمماح ا ن املممال ملمما آممممممممممممممُ
بالش ي أم بطا ر  أما كان يكفة، و قا اأ ين يف املخ ورات أحمه ماها  يقكر 

  (بالشْمِس أو بطاِهرٍ اللفظ العام ويُو ين فيه ما ك ه، فل اها قاح )
ا لل نيفمممة،  مممين يصجمممو حنفيمممة عنممموحمممما ا يصافقصن اهللنفيمممة    يقصح  الفممما الفممما

ُسمممخَّن بالشممم ي فنص، علي اشمممار  ا، أن  ناك من  الف يفية، اهن عفللشممما
ه امل

.(،  قا ما ي علق بلم ُيْكَرهْ : )$اخلالف فيه، قاح اشار ا ا، ماها  ا،   ال  ير
 ، أن قلنا املؤثرات ما  ة  االستعمالحمأش ا ن ا، الكالم عن 

 .ت ير  .0
 واآ ع اح. .2
 ووالطة. .3
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 ص .و ل .4
قل حم كلم عن االآممم ع اح ال أربعة، حمأش لالآممم ع اح، ط عاا االآممم ع اح  نا
 ال يسلب الطهصرية، ومن حييت الع صم فاالآ ع اح:

 اآ ع اٌح يسلب الطهصرية، حمقكره يف الكالم عن املال الطا ر. -
 واما اآ ع اح ال يسلب الطهصرية، و ص القل حم كلم عنه  نا. -

 واالآ ع اح القل ال يسلب الطهصرية علل حمصعني:
 وأعله مكرو اا م  بقال طهصري ه.اآ ع اٌح يسل ه ا باحة  .0
 واآ ع اٌح ال يسل ه ا باحة، حمفي القضية السابقة. .2

إن و يسمممل ه ا باحة وأعله مكرو اا هكره املؤلف بقصله: )فاالآممم ع اح القل 
َِ ُجُمعٍ  وَغسٍَّ   انيٍ  و  َت ديِد ُوض ٍ  وُغس ََ في َطهارٍة ُمسَتَحبىٍ َ  الثٍ   استَُْعِم

االآمممم ع اح القل ال يسمممملب املال الطهصرية، لكنه أعله مكرو اا،  (،  قا  صَُرِهَ 
 أن ُيس ع ين يف طهار   مس   ة، وملَّين هلا املؤلف بلالثة أمللة:

 أن ُيس ع ين يف جتويو الصلصل. .0
 وأن ُيس ع ين يف غسين اا عة. .2
 وأن ُيس ع ين يف ال سلة اللاحمية واللاللة. .3

 :ئدتينفاتض ن  $و قا الكالم من املونف 
 : تض ن أن  قه اأمصر اللالثة  ة من الطهارات املس   ة.اُول 
ا أ ا تؤثر يف املال مباها  بسممممملب ا باحة، وأحمه يكصن  الثاني : وتضممممم ن أيضممممما
 مكرو اا.
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ملاها أحما أقصح تضمممممم ن ال نومممممميص علل كصن  قه الطهارات مسمممممم   ة   قه 
صَََََََالة   باب]، يف [ با  صَََََََالة ال مع]فاحلو ا تأش معنا ان شمممممممممال اهلل يف 

قاح: )وُيسن أن ي  سين وتقو،م(،  ين  تعالى $املومنف اهللهاول  [ال مع 

 ة: علل  قه الكل تعالى $  ماها قاح ال هصش [الروض المربا]أحٌو معه 
)ويسن أن ي  سين وتقو،م(  ال هصش يقصح )وتقو،م(،  قا آ ق هكره، قاح ال هصش: 

  أحمممه تقمموم،  ص أين تقممو،م   نمما يف  ممقا )وفيممه حممثر(، ممما  ممقا الممقل )وفيممه حممثر(
 صلمممممم ، وهلقا اآممممممُ ورك عللاملصلمممممم ؛ اآمممممم   اب غسممممممين اا عة تقو،م يف  قا امل

 رمحه اهلل تعا،، وكين أحو يس ورك وُيس ورك عليه.ال هصش 
َََََََّى  ال  عَََََََََََََّ  اُجََََََِ  رد اُجََََََِّ
 مََََا قََََبََََ ل غََََيََََر واحٍَََََد نََََبَََََه
ََََاسََََََََََم ٍََََ  ابن الْ ََََال  رد عَّ  م

ٍََ  عَّ  ابنِ  ََال ََ وابُن ابِن م   مََال
 ََََََذا الَرىه ني  عَّ  رسَََََََََََ خََََََه

 

ََََهَََََداِة والشََََََََََََََيََََ   دلم    مََََن ال
ََََََه ََََََ  جََََََ ازه وطَََََََََََََّب  دلى عَََََََّ
 وابن ابِن عاصٍََم عَّ  ابِن عاصََمِ 
َى ذلَََََ  َََََ  َ ََََََََْاُد َََن َََم ال  وسََََََََََََََّ
َََََد أَثَر الردى عَّ  شََََََََََي خَََََه  ق

 
فاالآممم وراك علل أحو ال يعا ال قليين من شمممأحمه، وااا ُيسممم ورك أ مممالا علل 

كالممممه غلط، وجمممين كالممممه  لنط،  مممقا لص   أ مممين العلم، أمممما ااممما مممين المممقل كمممين
 . تس ورك عليه أ  هلل يقاح ماها  )أ  هلل الوخر ملقاالا بويناره(

لكن علل كين حاح االآمممممممممم وراك ك ا قلد لكم ال يقلين من شممممممممممأن العامل، 
لكن من املهم أال يسممممم ورك عليه اال عامل، وال يأش يسممممم ورك احمسمممممان ليي له يف 
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كالم فالن  قا  طأ، ااا يسمممم ورك علل اهلل  العلم مشمممماركة وال  وممممص يقصح: و 
العامل،  قا  ص االآممممم وراك القل له قي ٌة ووزن،  قا بالنسممممم ة لالآممممم ع اح القل 

 يسل ه ا باحة وأعله مكرو اا.
االآممم ع اح القل ال يسمممل ه ا باحة ما هكره املؤلف، وما  ص  اآمممم ع اح ال 

ح يف غي شمممممممرعية، االآممممممم ع ايسمممممممل ه ا باحة وال الطهصرية  اآممممممم ع اٌح يف طهار   
 الطهار  الشرعية ان كاحمد واج ة آل ه الطهصرية، يعا غسين تمر  ملالا، 

 فاآ ع اله يف طهار  واج ة يسل ه الطهصرية. -
 اآ ع اله يف طهار  مس   ة يسل ه ا باحة م  بقال الطهصرية. -
قا ال  اآ ع اله يف طهار   غي شرعية؛ غسين تمر ، غسين يويه لل نمثف،  -

 يسل ه ا باحة وال الطهصرية.
َ رات  ...الثال  من الم

أحما كند يف بال اليصم قلد حمن هة ملالا ا، باب/  ممممفة الصلممممصل أو شممممةل، 
ي مممموو أحمنمممما حمن هة بمممماملممممال الطهصر م  أن ممممما أهكر اخلالف، كيف لص أن أهكر 

كرت اخلالف واأ لمة،  مقا ومما هكرت ا، ا ن يمثهر مما اآمممممممممممممم موليد هلا، وال ه 
أ ل هما وال، فكيف لص أر حما أن حمسمممممممممممممم وح وحمقكر  الف كان أكن ا ن يف قصح 

 .(الرحيمِ  الرحمنِ  اهللِ  بسمِ املونف )
َ رات التي ال تسََََََََََّبه الطه ري  احم قين ا ن ا،  ص مؤثر و  الثال  من الم

 ماها  
واملقوممص   نا والطة النهاآممة، ووالطة النهاآممة ال ُيسمملب املال  المخالط 

 طهصرية يف  صرتني، خيالط املال النهاآة، وم   قا ي قل طهصراا، ما  ة: هبا ال
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مائ. وإن بَََََّغ قََُّىتََْين وه  الكثيرُ ): الصََََََ رة اُول  ٍَ وهما َخْمسََََََُ ِ  َرْط
 (.َّم تََُغيَِّْرهُ فخاَلطَْتُه ن اس ه غيُر بََْ ِل آَدِميٍّ أو َعِذرَتِه المائعِ  ف .ِعَراِقيٍّ تْريًبا

و، أن خيالطه ماآة غي بصح ا  مة أو عقرته ويكصن املال   قه الومصر  اأ
 كلياا فصل القل ني.

مصََاِنِا طر )الصََ رة الثاني :  َ  نََْزُحهَ  َِ أو خاَلطَه البََْ ُل أو الَعِذرُة وَيشََُ ي
 (.َمكىَ  فَطه ره 

 اهن املخالهط لل ال من النهاآة؛ 
 اما بصح ا  مة أو عقرته املاحلعة. -
 من النهاآات. أو آصا ا  -

ولن وأ باأ ف و ص آاحلر النهاآات، فأل ماآة غي بصح ا  مة وعقرته 
املاحلعة وقعد يف املال، ومل ي  ي املال، وكان املال كلياا؛ فإحمه ال ُيسممممممممملب الطهصرية، 

  قه ثالث شروط هلقه الوصر ، و ة: 
 أن تكصن النهاآة غي بصح   مة أو عقرته.الشرط اُول: 

 أال ي  ي املال.اني: الشرط الث
 : أن يكصن املال كلياا.الشرط الثال 
أن تكصن النهاآممة غي بصح   مة، اها كان املخالهط أ ممالا ما  الشممرط اأوح

فيه،  قا يأش يف الكالم عن الطا ر، لكن اها كاحمد  ص ماآمممممممممممممة؛  قا ال كالم 
هر  وقصي النهاآممممممممممممممة بصح   مة أو عقرته ووقعد يف املال الكلي، فإحمه ينهي مب
 النهاآة فيه ولص مل ي  ي، يف مع  ،و املق ب عنو امل قومني وامل صآطني.

 : أال ي  ي، فإن ت ي مهي.الشرط اللان
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؛ فممإحمممه ينهي مبهر  وقصي  الشممممممممممممممرط اللممالمميت أن يكصن كلياا، فممإن كممان قليالا
 النهاآة فيه.
 ، املال قس ان: (وإن بَََََّغ قََُّىتََْين وه  الكثيرُ قاح: )

 قليينٌ  .0
 كلي.  .2

ما لممممممممممممممابطه  القل ان، ف ا بلغ القل ني فهص كلي، وما  وحمه فهص قليين، و نا 
َ أن ُن أشَََََرنا في الدرس السَََََاب لقلة يُرج  فيها ا، كويو الشممممممري؛الكلر  وا

 ؛تحديد الكثيرة والَّْ  والط ل والْصر والفحش وعدمه
 تار ا يرجعه فيها ا، الشري ىو   شرعاا. -
 رج  فيها ا، العرف.وتار  يُ  -

( هماو مقوار القل ني  قاح: )فهنا يُرج  فيها ا، الشمممممممممممممري و ا القل ان، كم 
ٍَ ِعَراِقيٍّ تْريًبا) أل القل ني جم  ع ني مائِ  َرْط  احلة رهطين، الرطين  (، مخسممممممممَخْمسََََََُ

 .362كم يساول  
َه  ََََََال ََََََمََََََائََََََ  وا ََََََنََََََان  رطََََََ

 
ا دانِ   ََََعَََََد  ََََمَََََانََََيََََن جََََرامًَََََ  ب

 
وان رأي م أن معممين المورو القما م كلمه يف اول ، والرطمين يسمممممممممممممم362الرطمين  

بيمان املصازين واملقمما ير فال بممأو، أ ما تفيموك بعممو هلم  يف كمين اأبصاب، وتكصن  
كلها مجعنا ا يف مصلممممم   واحو، وتكل نا عليها يف مصلممممم   واحو، فإن شمممممال اهلل 

ا  مممالمممورو القممما م هكروحمممما بمممإهن اهلل حم كلم عنهممما كلهممما املصازين واأطصاح وتقممموير 
 حمشي ا، القل ني. بال قويرات املعا ر ، لكن ا ن
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ٍَ ِعَراِقيٍّ تْريًباالقل ان ) مائِ  َرْط ، علل كين 362(، والرطين ك ا قاح َخْمسَََُ
، القل ني يف أقرب  حماح حمرج  ال فومممممممممممممميين ا، الورو القا م وحمعطيكم  نا امجاالا

  191 ب  ة قعلل تقويرات اأ مم اب يف املل قويرات والعلم عنو اهلل تعا، ا
ا، أو  ل اا، أن املممال حسممممممممممممممب ممما يقررون يف الفيييممال، ولسممممممممممممممد  191كيلصجراممما

 م خوواا يف الفيييال لكن كقا يقصلصن أن املال ي ساوم فيه ماها  اارام والل .
 ،ل اا وفق تقويرات اأ ممم اب وكصيلها بال قويرات املعا مممر  191قل ان فال

 تعمما،، وقممو قيممين بممأقممين منممه، وقيممين بممأكلر منممه، ا أقرب اأقصاح والعلم عنممو اهلل ممق
والعلم عنو اهلل تعا،، وان كان ال يسمممممممملم من ا شممممممممكاح،   ص اأقرب لكن  قا

وليي من شمممممممرط القصح ليكصن  ص اأقرب وليكصن  ص اأرجهلل ليي من شمممممممرطه 
، لكنه أقرهبا وفق  أن يسممملم من ا شمممكاح أو يسممملم من االع اض مجلةا وتفوممميالا

   اب يف ال قويرات.ما قرره اأ
ل اا، ووقعد فيه ماآممممة  333فإها  ممممار عنوحما مال بلغ قل ني، ملالا مال يف 

غي بصح ا  مة وعمقرتمه؛ فمإحممه ال ي نهي، فهنا مؤثر املخالطة مل يسمممممممممممممملب املال 
 ماها  مل يسلب املال طهصري ه.

ملال ا اها كان الصاق  يف  قا املال، النهاآمممممممة الصاقعة يف  قاالصَََََ رة الثاني : 
 ة بصح ا  مة، أو عقر  ا  مة ف ا اهللكم   نا ال يكفة أن يكصن املال بال اا 
للقل ني ح  حمقصح بعمموم ال مأثي، بممين البممو أن يكصن املممال كلياا كلر ا بمال ممةا يشممممممممممممممق 

 ما معىن )يشق حمي  املال(  يعا يشق تفري ه.معها حمي  املال، 
يه ح برميين أو  يان  ممم ي ف: لص  مممار عنوك علل آممم يين امللاأعطي  مثاالً 

ل اا، وطُلب من  تفري ه،  ين تفري ه أمر  ارل عن قور  ا حمسان العا ية   253
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ال، لكن لص قيين ل  ملالا يف مسمممممم هلل علل قصل هم مسمممممم هلل أولي  ، قيين ل   ق 
املسم هلل،  ار كضر براميين ما تس طي ، مشقة عمثي ة  ارجة عن قور  فرُغ  قا 

 املال يقاح عنه احمه ماها  يشق حميحه.ا حمسان العا ل، فهقا 
 قا املال القل يشمممممممممممق حميحه اها حومممممممممممين فيه بصح   مة،  ين ينهي اها مل 
ي  ي  ال ينهي، مسمممممم هلل ك ي ملل ا قلنا، وباح فيه احمسممممممان، حمسممممممأح اهلل العافية، 
فهمين حمقصح واهلل  مقا تنهي ولص مل ي  ي  ال حمقصح أحممه تنهي، أمما املال القل ال 

ل اا، وقعد فيه ماآة بصح   مة أو عقرته  253، ل اا 233مال يشق حميحه ملين 
 فإحمه ينهي جملر  وقصعها فيه ولص مل ي  ي.

فَّم  فخاَلطَْتُه ن اسَََََ ه غيُر بََْ ِل آَدِميٍّ أو َعِذرَتِه المائع ِ و قا معىن قصله )
مصاِنِا طر ، تََُغيَِّْرهُ  َ  نََْزُحهَ  (، َِ َمكىَ  فَطه ره يأو خاَلطَه البََْ ُل أو الَعِذرُة وَيشَُ

موممممماحم  طريق مكة  قه الد أمرت هبا، أو اق ح ها زوجة  ارون الرشممممميو زبيو ، 
ا، بهرك أ    فيهممما املمممال أجمممين أن يسمممممممممممممم قة منهممما  و ة مصجص   ا ن ك ي  جممموا

 اهللهال يف طريقهم ا، اهللىل.
ٍَ ِعَراِقيٍّ تْريًبا)وُهمَا : تعالى $قصح املؤلف  مائِ  َرْط صلمه ق (َخْمسََََََََََُ

 191( اشمممممممممممارٌ  ا، أحمه ال يضمممممممممممر زيا   رطين أو حمقص رطين، يعا لص قلنا تْريًبا)
ل اا،  ين يع م املال كلياا  ااصاب حمعم، يع م املال   193ماها  ل اا، فوممممممار عنوحما 

اأرطاح أن ال قوير بكلياا أحمه ال يضمممممر حمقص رطين  أو رطلني، أ م حمومممممصا علل 
 ااا  ص تقريٌب ال كويو.

َ ر الخَّ ةأما و   ص يسمي ان شال اهلل، اخللص  الد تؤثر يف املال  ة اخللص   م
الد مجعد آممممممممممم ة شمممممممممممروط، م  ي أثر املال باخللص   ط عاا تأثي اخللص  ال تسمممممممممممل ه 
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الطهصرية، لكنه جتعله من أحمصاي الطهصر فيه حمقص يف بعض أو مممممممممممممماف الطهصرية، 
مسمممه وال  ، وأما الرجين فيييينسمممهافهص طهصٌر يف حق املرأ ، يرف  حوثها ويييين م
ٍَ يرتف  حوثه، و ص ما مج  آممم ة شمممروط؛ قاح: ) اهن  قا  (وال يََْرَفُا َحَدَث رُج

املممال الممقل أثرت فيممه اخللص  حك ممه أحمممه ال يرف  حمموث الرجممين، وملمما قمماح ال يرف  
حموث الرجين؛ ُعلم منه أحمه يرف  حوث املرأ ، وُعلم منه أحمه يييين النهي مطلقاا، 

 ا مج  آ ة أو اف:  ص م
 أن يكصن طهصراا يسياا،  رل به الكلي. أواًل:
 : أن  لص املرأ  به، أما لص كان معها من يشاركها؛ فال يضر.الثاني
، وال من  مممممممممممممم ، وال من الثََالََ  : أن تكصن اخللص  من امرأ ، ال من رجممين 

   ية.
 : أن تكصن اخللص  أجين الطهار .الرابا

 طهار  طهار ا كاملةا من أوح الطهار  ا،   ر ا.: أن تكصن  قه الالخامس
 : أن تكصن  قه الطهار  طهار  حوث، وليسد طهار  مي.السادس

ولنومممصر  قه املسمممألة ان شمممال اهلل علل وجه  ت ضمممهلل به: عنوحما امرأ    لد 
،  وأمامها احماٌل من املال تريو أن ت صلممممممممممأ هبقا ا حمال، اهللقيقة املسممممممممممألة تطصح قليالا

ا، الورو القا م  ا مة أ ا مسمألة  وموية لطل ة  شمال اهلل  حمرجئها ان
من الناو، ورمبا بعض الناو ما يوركها  قه املسممألة،  العلم، رمبا ال حي اجها كلي ٌ

 فنرجئها ب واية الورو القا م حمشر ،   حم طرل ا، املكاييين واملصازين.
َال:   ما حكم املال املس ع ين يف غسين الكافر س
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ها يقصح الوليين  مكروه  أحما ال كضممممممممممممرن املسممممممممممممألة واهلل أعلم، : ماال  ا 
 مكروه أم م ا  قاح  مكروه.

 واهلل أعلم، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.



48 
 

 السادسالدرس 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
  ه لل حم ينا ى و وعلل  له و اهلل و هلل رب العاملني، و لل اهلل وآلم ع

 أمجعني.
 أمَّا بعو...
أن يفُقهنا يف الُوين، وأن يعُل نا ما ينفعنا وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل 

 علَّ نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا احمه ولر هل  والقا ر عليه.
   أمَّا بعو..

م س  للشيخ/ " اِ نِ ْْ مُ الْ  في اْخِتصارِ  اِ نِ ْْ تََ سْ مُ الْ  "زادُ فكنا قو و لنا يف قرال  
"الما  الذي خَّت به عن مسألة تعا، ا، الكالم  $بن أحمد الح ىاوي 

"المكاييَ وحمقرأ كالم املونف،   حم كلم عن  فنس عني باهلل المرأة" 
؛ أنَّ املكاييين واملصازين أوح مصلصي حن ال فيها اليه  ص بإهن اهلل والم ازين" 

َُّْىتين".صل  الكالم عن  قا امل  "ال
فنشر   قه املسألة لنن هة من املال الطهصر،   حم كلم ان شال اهلل عن 

 فاآ عن باهلل."المكاييَ والم ازين واُط ال" 
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بسم اهلل، والحمد هلل، والصالة والسالف عَّ  رس ل اهلل وعَّ  آله وصحبه 
 وَمن وااله.

   العالمين.الَّهم اغفر لشيخنا وارفعه وانفعه يا ر 

 الطهارةِ  : "َتا ُ تعا، $قال المصن  

 . ِ بَ خَ الْ  وما في معناه وزوالُ  ثِ دَ حَ الْ  وهي ارتفاعُ 
غيُره، ،  الطارئَ  سَ  َ النى  َُ يزِ وال يُ  ثَ الحدَ  اُ فَ رْ ال يََ  ه ره : طَ  ال  ه  المياهُ  

 حٍ َّْ مِ بِ  نٍ هْ و دُ أ اف رٍ َ  اِ طَ َِْ    ٍ ازِ مَ بغيِر مُ  رَ يَى غَ ه، ف ن تََ تِ َْ َّْ وه  الباقي عَّي خِ 
عنه من  الما ِ  نُ  ْ صَ  َ  شُ ه أو بما يَ ثِ كْ مُ بِ  رَ يَى غَ ، وإن تََ هَ رِ َُ   سٍ  ِ بنَ  نَ خِّ أو سُ  مائيٍّ 

، هْ رَ كْ لم يُ  رٍ أو بطاهِ  سِ بالشمْ  نَ خِّ أو سُ   ٍ تَ يْ مَ  ةِ رَ  اوَ مُ أو بِ  رٍ ش َ  قِ رَ فيه ووَ  ابتٍ نَ 
َِ وغُ  ض  ٍ وُ   ديدِ َتَ    ٍ بى حَ ستَ مُ  هارةٍ في طَ  ََ مِ عْ وإن استَُ    اني ٍ  سَّ ٍ وغَ  ع ٍ مُ جُ  س
ا َ تْريبً  يٍّ اقِ رَ عِ  ٍَ طْ رَ  مائ ِ سُ مْ َ وهما خَ  ن وه  الكثيرُ يْ تََ َّى قَُ  غَ ََّ ، وإن بََ هَ رِ َُ   و الث ٍ 
 لُ  ْ ه البََ طَ أو خالَ  هُ رْ يَِّ غَ فَّم تَُ  ه المائع ِ تِ أو َعِذرَ  يٍّ مِ آدَ  لِ  ْ بََ  غيرُ  ن اس ه  هُ تْ طَ فخالَ 

مصانِ حُ زْ نََ  َ  شُ ويَ  أو الَعِذرةُ  َِ  اِ هَ   ٍَ رجُ  ثَ دَ حَ  اُ فَ رْ . وال يََ ه ره فطَ   َ كى مَ  طري
ه ه أو ل نُ مُ عْ طَ  رَ يَى غَ . وإن تََ ثٍ دَ عن حَ  َامَّ ٍ   لطهارةٍ  به امرأةه  تْ ََّ سيره خَ ه ره يَ طَ 

من  قائمٍ  فيه يدُ  سَ مِ أو غُ  ثه دَ ه حَ يَِّ َِّ بَْ  اَ فِ فيه أو رُ  رٍ أو ساقِ  يٍ بْ ه بطَ أو ريحُ 
ٍَ  ن فِ  ان آخِ ناقٍض لُ ض   لي  ."ره اهِ بها فط الن اس ُ  تْ زالَ  سَّ ٍ غَ  رَ ٍ ، أوَ 

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 اهلل و هلل...
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ال بو أوالا و "الما  الذي خَّت به المرأة"  نا ي كلَّم عن تعا،  $املونف 
من بيان  صر  املسألة ل  ضهلل املسألة، ول   يَّي ع َّا يش هها؛ أنَّ عنوحما مسأل نين 

 الطالب، و ا:قو يش  هان ب عضه ا يف ه ن 
 .مسعل  الما  المستعمَ في رفا الحدث 
 .والما  الذي خَّت به المرأة لطهارة الحدث 

 ما الفرق بينهما وبنه ا فرل، 
 أ صر لكم املسألة علل الن ص ا ش:
ط عاا املال قليين وليي بكلي، يعا  ون -جالت امرأٌ  وعنو ا احماٌل من املال 

سلد ولعد وجهها فيه بنية رف  اهللوث، أو غف صلأت يف  قا املال ) -القل نين 
وجهها ف قاطر فيه املال املس ع ين، لنف ض املسألة أ ا غ سد أعضال الصلصل، 
غ سد وجهها أو غ سد يو ا يف  قا املال بنية الطهار  ورف  اهللوث(  قا 

و قا املال املس ع ين  ص من قسم الطا ر وليي من الما  المستعمَ، املال  ص: 
 صر، وليي  قا ما حم كلَّم عنه؛ وااا القل حم كلَّم عنه  صرٌ  أ رم:قسم الطه

امرأ  عنو ا احماٌل كاحمد ت  ف منه وال ت طهَّر فيه، يعا: ال ت  ي يو ا؛ 
ت  ي يو ا: تض  يو ا وت  ف ف  ض ض وتس نشق وتس نلر  ارل ا حمال،   

ا،   ت  ف يهت  ف باملال وت سين وجهها،   ت  ف من  قا املال وت سين يو
من  قا املال ومتسهلل رأآها،   ت  ف من  قا املال وت سين رجليها، وأمتَّد هبقا 

ان معها أحد الصلصل.   هََ 
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ال كاحمد م لقة لل كان القل ت صلأ فيه )يعا: ملالا يف  ورات املياه وم لق، 
؛ ااا  قا املال  لد به للطه ما ر ؛ اال اب ال يرا ا أحو( املال  قا ليي مس ع الا

 ُحكم هذا الما  
   فما ُحكم ال ضجالت بعو ا أ  ها وأرا ت أن ت صلأ فصجوت  قا ا حمال؛ 

 يوهلل.منه  يصح أو ال  
  قا مال طهصر.إًذا... 

جالت بعو هل  أ  ها تريو أن تس خوم  قا املال ل سين ماآة من علل 
 يييين اخل يت.  ما الُحكم  يُزِيَ الخَب  أو ال  اللصب

ل  أ ص ا وأرا  أن ي سين ثصبه بشةل  من  قا املال فأ ق منه جال بعو ه
 تُياح النهاآة به.هَ ُتزال الن اس  به أو ال  وغسين ثصبه؛ 

جال بعو هل  أ ص ا يريو أن ي صلأ من  قا املال؛ قلنا له: ال، ال أصز ل  
   لماذا  أليس ه  ما  طه ر أن ت صلأ منه
اح بعض أحكام الطهصر فقط يف اآ ع  حمعم،  ص مالٌ طهصر؛ لكنه فم،ق،و، نْ ل: 

 الرجين يف طهار  اهللوث  ون طهار  النهاآة؛ طهار  النهي ليي فيها مشكلة.
ليي م نا ا علل العقين، وليي م نا ا علل  -أيها ا  ص  الكرام- قه املسألة 

 القياو؛ وااا م نا ا علل ال ع رو والنقين.
   الفر بين وض   المرأة به ووضما ه  العَّ   وما لص قاح لنا احمسان: يعني: 
 الرجَ 
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 ال حمعلم هل ، ليي عنوحما عهلَّة؛ عنوحما حمقين. نْ ل:
  قه املسألة هلا آنة قيص :

  :أن يك ن هذا الما  الذي خَّت به ماً  طه رًا يسيًرا.اُول 
قا ال بو منه، ليي (  َطه ره ط عاا ال يُ وصَّر أن  لص ب ي الطهصر، يعا قصله: )

ُنه أصاًل ال يُتص ىر أن تخَّ  المرأة بماٍ  ن س لطهارة، وال ن شةل؛ اح ازاا م
يُتص ىر أن تخَّ  المرأة بماٍ  طاهر لَّطهارة  ُن الطهارة ال تك ن إالى بالما  

 .الطه ر
ثيًرا.الشرط اأوح: إًذا...   أن يك ن هذا الطه ر يسيًرا وليسَ 

به  محام آ احة ُم لق و لدفلص فرلنا أ ا جالت عنو بركة مال كي، أو يف 
(؛  ع ىر أو فهذا المتبْي في هذا اُنا  هَ يتواغ فد منه )و ص أكلر من قلَّ نين

 ال 
 أن يك ن يسيًرا.ال ي أثَّر؛ أحمه كلي، اهاا القيو اأوح: 

  :أن تخَّ  به.الْيد الثاني 
فلص فرلنا أ ا كاحمد ت صلأ، وكان معها زوجها، أو كاحمد معها أ  ها، أو  

 كان معها أحو ممُيي ترتف  اخللص ؛ فإنَّ  قا املال ال ي أثَّر.
  : وال من صبي.الْيد الثال ٍَ  أن يك ن هذا من امرأٍة، ال من رج
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قاح: ُنث " اأنَّ الو ية ال يُقاح امرأ ، لص أرا  املؤلف أن يُو ين الو ية لعمَّ بم 
 و ين يف هل .ا أنَّ الو ي  ال تعرفن)امرأة( " لد به أحملل"؛ لكنه ملَّا عمَّ بقصله: 

  :أن تك ن خَّ تها بهذا الما  ُجَ الطهارة، ال ُجَ الْيد الرابا
 الشر .

 فلص  لد به ل شرب منه، أو ل س هلل به، أو غي هل ؛ فإحمَّا  قا ال يؤثُر.
  :َّها.الخامس  أن تك ن الخَّ ة لَّطهارة مستمرة لَّطهارةَ 

د فلص فرلنا أ ا بوأت ت صلأ، اغ ف طهار  كاملة من أوح الصلصل ا،   ره،
ومتض ضد، واغ فد وغسلد وجهها، واغ فد ومس د رأآها، واغ فد 
وغسلد رجها الي ىن،     ين عليها ابنها الو ي ممُيي )ع ره وان آنصات أو 

 ا الُحكم مآ   آنصات( فيالد اخللص ، ف سلد رجلها اليسرم بعو زواح اخللص ؛ 
 ال.حمقصح: ال ي أثر امل

  :أن تك ن خَّ تها لطهارة حدث ال لطهارة ن اس .السادس 
 .(36:26)فضالا عن الطهار  غي الشرعية، ملين ال مز أو 

، من أين أتيتيم بهذه الْي د  قي د ومسائَ قه آ ة قيص ،   يقصح قاحلين: 
 وخَّت بها المرأة.

علل  -أيها ا  ص  الكرام- قا م ناه علل اأثر، وم ىن  قه املسألة نْ ل: 
  ثار الو ابة.
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حمعم و،ر، ، يف حوييت النهة أن ي صلأ الرجين بفضين طهصر املرأ ؛ لكن اهللوييت 
وحوه ليي  ص ع و  ال اب، وال يكفة يف الواللة علل  قا االَّ بضم  ثار 

 الو ابة اليه، وع و  ا مام/ أمحو يف  قا علل  ثار الو ابة.

اح يف قتعا،  $ مام/ أمحو ور، ، عن ع و اهلل بن آرجي وغيه، بين انَّ ا
يْ ل ن: "إذا خَّت في الما  فال  "أَثر أصحا  النبي رواية أيب طالب: 

ا، أكلر الو ابة، واها قاح ل   $فنس ،ه ا مام/ أمحو ي  ز الطهارة بها" 
فال ت  يت؛ أنَّ ا مام/ أمحو أعلم أنى هذا ق ل أَثر الصحاب " ا مام/ أمحو: 

 .ابة الناو من  ثار الو 
 ا ن  لينا حمربط املسألة بالقصاعو اأ صلية:
 أنى ق ل الصحابيقصح الو ايب ُحهَّة: عنوحما يف اهللنابلة: 

 عن صاحب الخال  فاعتمدِ  وق ٍل صاحٍب إذا لم يرِدِ 
ذه المسعل  هلكن شرط االح هال بقصح الو ايب أالَّ خيالفه   ايبٌّ   ر؛ 

 هَ خال  فيهها أحد من الصحاب  
"ال يتع ىر الما  أحمه قاح:  حمعم، ُرول، عن ع و اهلل بن ع او   ا :ال 

 بخَّ تها".
 ، لماذا ما احم قض الوليينإًذا.. 

، و الفهم واحو من الو ابة؛ فهنا ال يوهللر  اها قاح أكلر الو ابة قصالا
االح هال بقصح الو ايب، اها كند تريو أن ت ا املسألة علل ُحُهية قصح 
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ا ملو ايب ال يكصن ُحهَّةا اال، اها مل خيالفه   ايبٌّ   ر؛ الو ايب؛ فقصح ا
 الحَ 

 خُي ار أحو اأقصاح بنالا علل.....
َُ ِبَفْضَ»: حوييت الن   (11:33)  أَنىه اَل يََتَََ ضىُع الرىُج

اا هصر محلصا هل  علل املال املس ع ين، اا هصر ملَّا جاُلوا ا،  «َطُه ر الَمْرَأة
ما فالصلصل بفضين املرأ  قاح: "حُي ،ين علل املال املس ع ين"  حوييت النهة عن

 ال  ا  
 قه املسألة احم  هصا هلا فهة مه ةٌ جوًّا يف ال عامين م   ثار الو ابة، و ة من 
قصاعو املق ب: أنَّ أقصاح الو ابة اها كاحمد علل  الف القياو، وكاحمد مما ال 

 لها حينئق  وح   ايبٍّ   ر.يُقاح بالرأل؛ فإنَّ هلا ُحكم الرف ، وال يعار 
 

 عنوحما ا ن للو ابة يف  قه املسألة قصالن:
 أحو القصلنين يصافق القياو، بين  ص مصافق للقصاعو:

. اأ ين اُصَ أنى المرأة لم تستعمَ الما   وإنما خَّت به لَّطهارة
والقاعو  تق ضة أنَّ  قا املال بال  علل طهصري ه وال ي أثر بقل .  قا مق ضل 

 ياو ومق ضل القصاعو.الق
قصح مجاعة من الو ابة غيه قالصا خبالف  (12:43)عنوحما قصح   ايب   ر 

 ل الصحابي يُْدىف قمق ضل القصاعو، وقالصا خبالف مق ضل القياو؛ فهنا حمقصح: 
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، وحينئق  ت قل ُحُهي ه ولص المخال  لَّْياس  ُنى له حكم الرفا إل  النبي 
قصح الو ايب القل ال خيالف، قصح الو ايب املخالف   الف   ايبٌّ   ر؛ أنَّ 

للقصاعو، والف لمثصا ر النوصص، والف للقياو  قا له ُحكم الرف  ا، الن  
 :فيكصن حهةا ولص  الفه غيه من الو ابة، وهلقا قاح النا م 

 عن صاحب الخال  فاعتمدِ  وق ٍل صاحٍب إذا لم يرِدِ 
 الرفا عَّ  ما قال ا فُحكم وإْن يكن بالرأي ال يُْال

ولص -؛ ف ينئق  يكصن له حكم املرفصي ا، الن   -أيها ا  ص  الكرام-فهقا 
ال يُقاح: "ُحُهية قصح الو ايب" مل ي  قق شرطها؛  -عارله غيه من الو ابة

ُنى هذا ليس مبنيًّا عَّ  مبح  االحت ا  بْ ل الصحابي  وإنما ه  مبنيٌّ 
 . فاحم  هصا هلقا فإحمه قو ُيشكين كلياا.عَّ  أنىه مرف عه حكًما

وقو جتو  قا كلياا يف مق ب ا مام/ أمحو أحمه يأش ا، قصح   ايب فيع  وه، 
تصح: كيف اع  و  قا القصح و ص والف لصح غيه  ف هو أحمه اع  و القصح 

ي  هذا َاملخالف للقياو أيضاا، في وص،ر أحو الطالب وي وص،ر بعض الناو: 
ه ول صحابي وأنم فيه الْياس، واآلخر ق ل صحابي ومخال  اجتما فيه أن

 لَّْياس  فعيهما أْوَل  بالتْديم 
، الرأي ُنى المخال  لَّْياس ال يخال اأون، بال قومي  ص املخالف للقياو؛ 

اها قاح ا حمسان برأيه فإحمه يُع هين القياو؛ أم،ا اها قاح قصالا خيالف القصاعو واأقيسة 
 .الو ايب أ قه تصقيفاا عن الن  معنا ا أن،  قا 
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: القصح بأنَّ فضين طهصر املرأ  ال  وهلقا فإنَّ املق ب يف  قه املسألة  ا ٌر جلة،
يرف  حوث الرجين. علل  قا  ص مصافٌق لقصاعو املق ب وال اشكاح فيه، وان  
كاحمد املسألة من حييت اأ ين من مفر ات اهللنابلة؛ لكن ال يليم من كص ا من 

 نابلة أحمه يأش واحو يقصح: " قه املسألة تفرَّ  هبا اهللنابلة" يعا: لييمفر ات اهلل
 عليها  ليين، ليي عليها قصاعو شرعية وأ لة   ي ة.

هبقا حمكصن قو احم هينا من الكالم عن املال الطهصر بأحمصاعه، وعرفنا أنَّ يف الطهصر 
 ما  ص:
 .باٍق عَّ  طه ريته 
 .وباٍق عَّ  إباحته 
 ا،   لكنه ليس باقًيا عَّ  إباحته  وإنما صار مكروهً وباٍق عَّ  طه ريته

 و قا: ،ليس باقًيا عَّ  اُباح  المطَّْ   وإنما ُسََِّب اُباح  إل  الكراه 
 (.15:45): كامل  ُي ب ي تارًة يك ن بالتغي ر

 كاملس ع ين يف طهار   مس   ة .وتارًة يك ن باالستعمال: 
ال  أنهالطهصرية و ٌف واحو و ص: " وعنوحما حمصٌي   ر من الطهصر ُآلهب، من

ال القل و ص امليرفا ح  الرجَ ويرفا حدث َمن عداه ويزيَ الن س مطًَّْا" 
  لد به املرأ  بشروطه.
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َ في "الما  الذي اسُتعميف مسألة مل حمنُ ه عليها يف مصلعها و ة مسألة 
م عن الوأحما ال أقوو ال ن يه عليها لقا ا بقور ما أقوو الكطهارٍة مستحب " 

 قاعو ا.
 حمصَّ املؤلف أحمه مكروه، و قا ما"الما  الذي اسُتعمَ في طهارٍة مستحب " 

فلم يقُكر  "المنته "وأمَّا  احب "اُقناع"  أيضاا يف  تعا، $قرره املونف 
 ما رأيكم  ماذا نْ ل هنا  قا ل ن املال املكروه. 

فق امل أ رين: ما اتحنن لنا القاعو  عنو امل أ رين: املق ب ا طالحاا عنو 
ل اا فإها ا  لفا؛ ف ال اا أكلر الناو من امل أ رين غا"المنته "  و"اُقناع"  عليه

يرُج صن املن هل، ملين: الشيخ/ منوصر ال هصش غال اا يأ ق بقصح املن هل، وان  
"المنته " ل فرجَّ ه عل "اُقناع"كان يف بعض اأحيان يف مساحلين قليلة م،اح، ا، 

 .نوصر ال هصش/ مالشيي
 ما تْ ل ن لكن يف  قه املسألة 

 الما  الذي اسُتعمَ في طهارٍة مستحب  أنه قرر أنَّ: "اُقناع"  عنوحما
 مكروه.
  مل يقكره يف املكروه من املياه."المنته ": و 

اها آكد أحو ا عن املسألة وحمط هبا ا  ر؛ فنأ ق مب،ن تكلَّم، ال يُقاح 
 قين ُيكره، يعا:  احب املن هل ما قاح: "يُ ا " ململ ي"اُقناع" ا  لف؛ أحمه 

 ينفه الكرا ة؛ وااا مل يقكره يف املكرو ات؛ فهين يُقاح: ا  لف 
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 :َه أحمه م ا ؛ "المنته "  ا ر  هنا بعضهم يُعد هذا أنى في  ُنه داخ
 عم ف المباح.

 :ال، الوريهلل ال يُعارض بالمثا ر،  ا ةا يف ملين  قا؛  وبعضهم يْ ل
 عن املسألة.أحمه آكد 

 :ين  ة أن يكصن املق ب ا باحة. وبعضهم يْ ل 
 المنته ".: ال، أين ال نويص علل  قا يف وبعضهم يْ ل" 

َ حال...   : مسألٌة ا طالحية.-ك ا قلد لكم-وعَّ َ 
"اُوزان واَُيال واُط ال" ا، الكالم عن  -أيها ا  ص  الكرام-حمأش ا ن 

مكاييَ" "اُط ال والم ازين والقا أن حم كلم عن وهل"الَّْىتين" وكلها جت    يف 
ي  ي تما ف قا مناآب ال اع اض عليه، "الَّْتين" يف مصل   ي لماذا َ 

َّها   تْدير "الَّْىتين" الكالف عن هذهَ 
: ك ا يف زنبال  "الَّْىتْين" اها حممثرت يف ك ب املق ب؛ وجوت أ م يقُورون 

والرطين  ص  (يٍّ اقِ رَ عِ  ٍَ طْ رَ  مائ ِ سُ مْ َوُهَما خَ )قوَّر ا بالصزن قاح: "الزاد"، "الزاد" 
 وزن.

احمالا طصله   ة: ما يس "الَّْىتْين" : يقصلصن: انَّ وهناك َمن يْدِّرها باُط ال
هراٌي ورب ، وعرله هراٌي ورب  وع قه هراٌي ورب ، والقراي وحو  طصح فن  ال ح  

 ا، وحوات اأطصاح. "الَّْىتْين"حمقُور 
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ا من اأ  اب م،ن حمصَّ علل مقوار  :اييَوأمىا المك  تْين""الَّْى فقلييٌن جوًّ
 $باملكياح، والقل وفُد عليه ممن قوَّر ا هبقا  ص شيخ ا آالم/ ابن تي ية 

وَّر ا بالواي أحمه ق"الروض المرِبا" حمقلها عنه  قا ابن اآم يف حاشي ه عن  تعا،
 (  اعاا وثالثة أرباي الواي.93أ ا )

 (.يٍّ اقِ رَ عِ  ٍَ طْ رَ  مائ ِ سُ مْ خَ : املؤلف قاح: )أن نْدِّرها بالرطَوإذا أردنا 
 فلن وأ أوالا ب قوير الرطين:

، يقُوروحمه بأحمه تسعصن ملق -أيها ا  ص  الكرام-الرطين نبدأ بالم ازين:  االا
وباملناآ ة حنن ا ن آنقُور  قه احمطالقاا من ال قويرات الد اع  و ا اهللنابلة يف 

ملق ب، آيأش عنوحما اشكاالت يف ثنايا الكالم؛ لكن لن حمنطلق االَّ املشهصر من ا
 مما اع  وه اهللنابلة يف مشهصر املق ب:

، وامللقاح   -الكرام أيها ا  ص -اهللنابلة حموصا علل أنَّ الرطين تسعصن ملقاالا
من اأوزان الد ينطلق منها املعا رون يف اهللسابات، أحمد فقط حُو  امللقاح   

عو هل  منه وحو  الور م، وحو  الرطين، وحو  الواي، وحو  الصثق، احمطلق ب
 لماذا انطََّ المعاصرون من المثْال وأشيال كلي ؛ لكن 

امللقاح والوينار وزٌن واحو، الوينار  ص من الق ب، "الدينار"، امللقاح  ص 
َي   -عو  ممن ك ب يف  قا املصلصي-والور م من الفضة، ملَّا ه ب املعا رون 

 ادوا أن يْدِّروا المثْال أر 
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ه  صا ا، امل احف القوأة وفيها عو  من الوحماحمي مصجص   وىفص ة كلي جوًّا 
مصجص   بكلر   حماحمي م صارثة من آنة ماحلة للههر  وما بعو ا وما ق لها، والوينار 

ذا همل ي  يَّ يف أغلب العوصر خبالف الور م فإحمه قو حوين عليه من ت ييات. 
 قا اأمر اأوح القل جعلنا حمنطلق من الوينار الق   وليي من الور م  :0رقم 

 : أنَّ الوينار غال اا مل حيوين عليه ت ييات،  ص  ينار واحو.-الفضة
القل جعلهم ينطلقصن من الوينار الق  :  -أيها ا  ص  الكرام- اُمر الثاني

وقة، ولن الواحلغ الأنَّ الوينار غال وحمفيي من الق ب، فعنو  ياغ ه آياعة 
يييو ليه، اارام الصاحو من الق ب ا ن يف اأآصال عنوحما  صال ماحلة ومخسصن 
ا زا  شيئاا عمثي اا، خبالف الور م فإحمه  لاير؛ ف عنا ا اها زا  يف الوينار جراماا واحوا
 رلص زا  جرام )اارام الفضة اليصم بريالني( ما فيه تل  الييا  ؛ ف عنا ا: أنَّ الوينا

 هذا ه  الثاني.ممثنة الض ط والوقة أكلر من الور م. 
: الور م الفضة ع لٌة منخفضة القي ة -أيها ا  ص  الكرام- اُمر الثال 

 فيكلُر تواوهلا ) قا ه ب يش ل له   ي، يش ل له قفيي من الُم( فيكلر تواوله
وصر ا، لعالور م، وكلر  تواوله معنا ا يكلر مسره واح كاكه فيؤ ل  قا م  ا

 .3هذا رقم شةل من ال ثكين. 
أنَّ معون الفضة أآري من الق ب، فالق ب حيافظ  زد عَّ  هذا أمًرا رابًعا:

 علل ما ته خبالف الفضة؛ فإحمه يسرُي كلله أو تثكله.
هلقه اأمصر اع  ووا امللاقيين، وه ب عو من املعا رين وعو  من ال احلني 

 روا أوزا م، فصجووا أنَّ وزن امللقاح الصاحو يفومجعصا الوحماحمي يف امل احف، وحرَّ 
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حوو ....ط عاا  م حيس صن، ممكن  قا ملالا ممكن ييه   ينار، وزحمه علل املييان 
جرام ممكن يكصن فيه تثكين، فيه كسر، فيه شةل؛ لكنهم وجووا أنَّ  4.23

جرامات ورب  من الق ب،  قا امللقاح )و ص  4ال الب وامل صآط للوحماحمي  ص: 
 الوينار(.

 قه النقطة ال بو كفمثها؛ أحمنا آنع  و عليها بعو هل  يف حسابات  كلي  
 ورب (. 4)أنَّ امللقاح يساول 

ورب " و ص ا  يار الشيخ  4 قا  4.25ط عاا آ هو عنو ال احلني م،ن يقصح: 
(25:22) $. 

 .4.24وآ هو م،ن يقصح: 
 .4.23وآ هو م،ن يقصح: 

 ( جرام.4.25جرامات ورب  الد  ة: ) 4وحنص  من هل ، فن ن حمقصح: 
  قا  ص امللقاح.

ط عاا  ناك م،ن  الف يف  قا، وه،ك،ر، أشيال فيها زيا  ، وا  يار الشيخ/ ع و 
 4(" يعا: أكلر من 4.9: أنَّ امللقاح يساول تقري اا )تعا، $العييي بن باز 

 وحموف.
: قريب من قصح الشيخ/  "(4..4"أنى الدينار ) والشيخ/ ابن مني  يف  له هك،ر،

وحموف؛ ولكن اأوح يف  4، و قا أكلر من -رمحة اهلل عليهم أمجعني-ابن باز 
( 92عورحما أشهر، وان كان الشيخ/ ابن باز ملَّا هك،ر، حمواب الق ب قاح أحمه )
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( 92اب )احمه النو"وهذا حررناه وسعلنا عنه أهَ الخبرة، وعَّيه الفت  " قاح: 
(، والشيخ 4.9( ملقاح يعطة )23رام علل )( ج92واها قس د، النواب )

سًرا يسيًرا"  02"قاح:   َ  ( بشةل  يسي  جوًّا.4.9يعا يطل  أقين من )إالى
َ من ذل " ناك م،ن ه ب ا، قصح:  و ص غريب؛ فنقص عن قصح الشيخ/  "أق

"أني قاح:  فإحمه -حفمثه اهلل-ابن باز جراماا كامالا و ص الشيخ/ ع و اهلل الطيار 
ي  حسبه حررت ال  مثْال ف جدُت  الث جرامات ونص "َ 

ما حس ه علل طريقة امل احف؛ وااا حس ه علل ح ات الشعي، فإنَّ الفقهال 
 .تعا، قوَّروا امللقاح   ات الشعي  سب ح ات الشعي 

 ة:  أنَّ الطريقة اُأو، أ ل )الد -والعلم عنو اهلل تعا،-ولكن القل يمثهر 
ف، ومج ، وكقا( واملصجص  من الوحماحمي يف امل احف ممثنة النقص الق اب ا، امل اح

ثير لدرج  يصَ النْ  إل ال ممثنة الييا   غال اا؛   فكي  تنْ  عنه بشيٍ َ 
 فهقا فيه ما فيه.ريب من الربا  

نى أكرر من  قا: أنَّ أقرب اأقصاح والقل عليه اأكلر من املعا رين : إًذا... 
 وربا. 4المثْال يساوي 

 وهلقا قاح النا م:
 ودرهمه  ال  ه يُْال أربع ه ورباه المثْال

 وآيأش الكالم عن الور م.
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"الَّْىتْين"  لم  حنن آنأش"الَّْىتْين" ط عاا امللاح  قا آيفيوحما ا ن يف حساب 
 :لكن  لينا حمض  اللصابد أو املنطلقات الد آننطلق منها

 هبقا؛ حنو  الور م بنالا علل  قا؛ أحمهامللقاح اها حو حماه إًذا عندنا المثْال: 
  قا ال"الدرهم سبع  أعشار الدينار في ال زن" ال  الف بني العل ال أنَّ 

  الف فيه
 بال خالٍ  سبع  اُعشار إذ نسب  الدرهم لَّدينار

( 4.24، وم،ن قاح: )(2.925م أحمه آ عة أعشار يعطينا )اها حس نا يف الور 
(، يعا: تقري اا 2.925ورب ( يقصح: الور م ) 4ح: )يف امللقاح يطل ... القل ا

(، 3.25( يعا: )3.325( جرامات، يعا: الفرل جرامني وحموف، يعا: )3)
 يعا: فرٌل يسٌي جوًّا.

( جرامات أجين اهللفظ )لكة ال تنسل  قه اأرقام(؛ 3فلص قلد: انَّ الور م )
ك ا قلنا: قصح الشيخ/ ابن فال حرل ان شال اهلل،  ا ةا م  أنَّ  ناك م،ن زا ،  

( جرامات؛ ان شال اهلل يكصن قصل  قريب جوًّا 3؛ فأحمد اها قلد: )-ملالا -باز 
 جوًّا من الوصاب، وهلقا قاح النا م:

 ودرهمه  ال  ه يُْال أربع ه ورباه المثْال
  قا بالنس ة للور م.

 الرطَ.حمأش ا ن ا، أمر   ر يف املصازين، و ص: 
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" فإها لربنا  - ص  الكرامأيها ا - والرطين هكرحما أنَّ: الرطين: "تسعصن ملقاالا
 ( جرام، وهلقا قاح:362.5ورب ؛ يعطة الناتىل ) 4( يف 93ملقاح )

َه  ال مائٍ  وا نان  بعد  مانين جراًما دانٍ  ِرط
 .يعا قريب منه؛ أحمه يييو حموف جرام علل قصح، وينقص قليالا علل قصح    ر

 ( جرام.362لعراقة )عنوحما الرطين اإًذا... 
أرطاح م عو   ) مشقة، وحل ، وقوآة،  -أيها ا  ص  الكرام- ط عاا الرطين

ومكة، ومورل.... وغي ا(؛ لكن الرطين القل يقُور به أ ين العلم، وقوَّر به 
 ص الرطين العراقة  -و ص غالب ال قويرات املع  و  الشرعية-ا مام أمحو 

و ص القل قوَّر به ا مام/ أمحو "الزاد"، ب ال  وا ل، و ص القل قوَّر به  اح
َه و َّ " بعي اُرطال  فإحمه قاح:  $  بالعراقة."الصاع رط

أحمد يكفي  تض ط العراقة؛ أنَّ العراقة  ص ال قوير القل يقُور به اا ي ؛ 
 أمَّا ال قويرات اأ رم فكين بلو   س ه.

م يساوي   الرطََ 
 ( جرام.362)قَّنا: 

علل ما آ ق: أيضاا فيهم فاحلو  أ رم ت علَّق باأوزان، و ة: حمأش ا ن بنالا 
 تحديد الصاع:

  قه فاحلو  أكن-: اأ ين أحمه ليي وحو  وزن -أيها ا  ص  الكرام- الصاع
ُتور،ك مه ة الواي يف اأ ين  ص وحو  كيين، وهلقا اها أر ت، أن كُصله كصيالا 



66 
 

 ا، الكيلص لل  ال ا، اارام، وال قيقاا ال خي لف با  الف ااني؛ كُصله ا، ا
 جرام.

 قا الكأو لص ولعد، فيه مالا   ولع ه يف املييان يعطي  وزن؛ يعني مثاًل: 
َ سيعطي  همتراا وولع ه يف املييان؛  -علل آ يين امللاح-بين ا لص ولعد فيه 

 ال زن نفسه 
 ال،  قا الكأو ملَّا تقصح:

 قه وحو  كينين.مَ  هذا الكعس  : 
 قه وحو  وزن. الثَْ: أمىا  

فيخ لف عنو ال  صيين من مصزون ا، مكهيين، ال بو أن خي لف، فإها أر حما أن 
حمقصح: انَّ الواي يساول كقا رطين: ال بو أن حمعلم أنَّ  قا ال قوير ال يش ين مجي  
اأ ناف )ماها تض  فيه  مال أم بُر، أم شعي، أم متر )ح  ال  ر أحمصاي: تض  

 أم غي ا(. (34:19)ل، أم تض  عهص ، أم تض  آكر 
 له:قوَّروا الواي بالصزن ليسُهين تناق -عليهم رمحة اهلل تعا،-لكن العل ال 

 ا ن لص قوَّرت، الواي بالكيين: يوعب اهللفاه عليه م  مرور اأجياح.
لكن ملَّا تقُوره بالصزن:  الص اأجياح ت ناقين  قا الصزن، وكين جيين يقصح: 

 الصزن يف وعال ؛ معنا ا: أنَّ  قا الصعال  اي. واهلل، اها ولعد،  قا
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وهلقا الحظ من أجين هل  اهللفاه علل الوحماحمي يف امل احف أقصم بكلي 
قوَّروا  ، وهلقا الفقهال -ملالا -وأولهلل وأ ل من اهللفاه علل ا    

 الواي بالصزن ليسُهين تناقله.
يان املا   بالصزن االَّ م  ب ملَّا أرا وا يقُوروا الواي بالصزن: ال يوهلل أن يقُوروه

ن ال لو الد ُوزحمد، فقوَّروه بالُم، وأنَّ الُم خي لف )أكن واهلل بُر يف بلو خي لف ع
ا  ر، يف بُر جيو، ويف بُر وآط( فقوَّروه بالُم اايو الرزين، فكان الواي: 

 الُمد:والقل يُقاح فيه: رطين وثليت رطين  ص: -"خمس  أرطال و َّ " 
؛ حم ىل دُنى الصاع أربع  أمداالقل حم ىل عنوك  قا الربه يف أربعة؛  فالناتىل

 ( جرام.2343(؛ لكة يعطينا الواي  ار الناتىل )4( جرام الرهبا يف )539)
 وهلقا قاح:

 جراف بَُرٍّ جيًدا رزيًنا والصاع ألفان بعربعين
(، وان حس  ه 2339( ين ىل عنوك )362والواي  قا ط عاا لص حس  ه بم )

( 1333( كيلص، الكيلص )2(، واألفان تساول بالكيلص )2343ا   يو هلل )باليي
 جرام.

 ( كيلص.2.34اهاا  ار عنوحما الناتىل أنَّ الواي يساول: )
( جرامات تقري اا، أو تييو جرام أو 539رطين وثليت، حماجته بالصزن )المد: 

 "المثاقيَ".تنقص جرام علل ال قوير القل هكرحما اخلالف فيه يف 
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(  قا الفارل اليسي يؤثُر بعو هل  4.24( أو )4.25ان قلد: )َ: المثاقي
 يف املضاعفات.

 وهبقا حمكصن احم هينا من أ م املصازين.
 :  ال سَ:ط عاا  ناك مساحلين أ رم، ملالا

( بالنس ة للواي(، ومخسة أوآق 93آ صن  اعاا )الرب يف )ال سَ ه : 
 (  اي. 333ة أوُآق  ة )(؛ أنَّ مخس333)الد  ة حمواب اليكا ( الرب يف )

َُّْىتْين":حمأش ا ن ا، تقوير   "ال
َُّْىتْين" تقوير  رفناه آنقكره ا ن بالصزن بنالا علل ما عرفناه يف الور م، وما ع"ال
 يف امللقاح.

َُّْىتْين"حمأش بعو هل  ملَّا حمقُكر القراي آنرج  مر  أ رم ا،  حمقصح: و  "ال
َُّْىتْين" ، وهراي ورب  عرلاا، وهراي ورب  حمصقاا بنالا علل هراي ورب  "ال َم ؛ طصالا
َُّْىتْين"تصير   ( ملقاح.93( رطين، والرطين: )533)"الَّْىتان": حنن قلنا:   "ال

َم ( 533(، الناتىل الربه يف )93( الرهبا يف )4.25ابوأ من امللقاح: )
 يصير 
َُّْىتبالكيلص جرام ا ن، "الَّْىتان" ( وفا لة،  ار عنوحما 191) آاوت  ن"يْ "ال
 ( كيلص جرام من املال.191)
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ال قويرات السابقة  قه، قلنا: الرطين و....  قه ملَّا قوَّرحما....  ص حقيقةا ا، 
ا ن ما يف اشكاح؛  ص آي َّضهلل ا شكاح عنوما حمأش ا، الواي؛ لكن آأهكر 

 لكم ا شكاح عنو الكالم عن املكاييين.
م صار الما  بالكيَّ  جرا َ حال...َ   ف عَّ َ 

م يساوي (، 191)  نريد أن نعرفه بالَّتر،َ 
ا ن يف الفيييال املعا ر يقصلصن: أنَّ كيلص جرام من املال يساول ل ، فإها قلنا: 

َُّْىتْين( ل . واهلل أعلم، فعرفد، 191( كيلص جرام؛  ار بالل  )191) بالل ،  ""ال
 وعرف ها بالكيلص جرام؛ أ ا واحو.

 وهلقا قاح النا م:
ٍَ من مياٍه بارئ  َّْىتان بعد تسعين مائ وال  لتٍر وَِي

أ ا ت ف، ويش طصن يف  قا ال ساول أن يكصن املال حمقيًّا، وهلقا النا م قاح: 
 حمقية؛ أنَّ املال فيه شصاحلب قو خي لف ا  الف يسي."من مياٍه بارئ " 

، أو   قا خي لف كط عاا ح  عنو م  رجة حرار  معينة؛ أحمه اها آخند أو برَّ ت،
 ولعد املال ال ار  أكن ينكسر لنا أحياحماا، فيخ لف -ملالا -اأمر، وأحمد تالحظ 

 أحياحماا المو  أو اهللرار .
وحو  لقياو اهللهم، وليسد لقياو ، والكيَ: "اَُيال"آنن قين ا ن ا، 

 الصزن.
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ط عاا أشهر وحو  يف قياو اهللهم  ة: وحو  الواي، واها أر حما نبدأ أواًل: 
 فكي  نْدِّره حمقُور الواي؛ أن 

أكن أن حمنطلق مما آ ق؛ أنَّ الفقهال ما قالصا: "انَّ الواي مخسة أرطاح وثليت" 
( كيلص جرام بالُم اايو 2.43وحنن آ ق وحس نا مخسة أرطاح وثليت، وحم هد )

( كيلص جرام من 2.43الرزين، املعا رون جالوا وحس صا الُم  قا، وحممثروا يف )
م تالمُ  قوَّرو ا لكة يقُورو ا ا ن بالكيين؛ أنَّ الل  وحو  كينين، ف صبح بالَّتر ،َ 

 ( ل .2.43بالل  فوارت بالواي )
  :أن حمنطلق فيه من حسابنا السابقالطريْ  اُول  في حسا  الصاع 

( ملقاح، وطل  معنا الرطين  93يف امللقاح، وحمقصح: الفقهال بيَّنصا لنا أنَّ الرطين )
ه مخسة أرطاح وثليت بالُم اايو الرزين، حمأ ق بُر جيو رزين، كقا، والواي في

( جرام حمض  2.43وحمضعه يف وعال ملَّا أ ل  عنوحما من  قا الُم اايو الرزين )
( ل ، يعا: الع ص  الد هبا اثنني ل   قه  ون 2.433 ط، وآيو هلل معنا )

 وف.  وحمالواي؛  ق ع ص  ثاحمية فيها حموف ل ،  ار جم صعه ا اثنني ل
( مللي ( شةل يسي جوًّا؛ أنَّ الع ص  23 قا  ص الواي االَّ قليالا )االَّ )

( مللي ، يعا: قارور  233الو ي   قه الد تش ل أ  ر ي يعص ا يف اثالت )
( مللي ، ُعشر ا  ص الفرل بني ل ين وحموف  ص 333املياه الد بنوف لاير فيها )

 الواي.
(، وهلقا 2.43) -و ة الطريقة اأو، يف اهللساب-ه الطريقة فعنوحما الواي هبق

 قاح النا م:
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 ودون نص  متر الذراع ودون لترْين ونصٍ  صاعُ 
 (.2.43 ون ل ين وحموف، يعا بالوقة: )

 :والعلم -ط عاا  قه الطريقة  ة  هناك طريْ  أخر  ُحسب بها الصاع
إنما " من ال واية قالصا لنا: من أ ل الطرل؛ أنَّ الفقهال أ الا  -عنو اهلل تعا،

قا الكالم فهئنا وأ قحما هبح ىلنا الصاع بال زن ليسُهَ تناقَّه عبر اُجيال" 
 (.2.43ووجوحما الواي يساول )

ب، هبا الواي،   ما هي هذه الطريْ   ناك طريقة أ رم ُحسه
قاح ل : جئنا مبه صعة ك ي  من اأشخاص، وحنن من املسلَّم عنوحما أنَّ 

ي أربعة أموا ، واملو  ص اهللفنة للرجين املع وح يف اخلهلقة، و قا أشار له )الوا 
عتدل" "الطريْ  الثاني : قياس حفن  الرجَ المالوك صر/ الص يلة يف  له قاح: 

وقو قام بعض ال احلني يف اهليئة العربية السعص ية لل صا فات واملقاييي بقياو 
( مللي  926مل صآط لل فنة للرجين )حفنة أربعني رجالا مع وح اخلهلقة؛ فكان ا

 ( ل ، يعا فصل االثنني وحموف بشةل  يسي.2.512للصاحو، فيكصن الواي )
( شخص وقاآصا حفنة أيا يهم 43: أ قوا جم صعة )هذه الطريْ  الثاني 

( مللي ، 62فطلع نا بالناتىل، والناتىل  قا قريب مما ق له، الفرل بينه وبني ما ق له )
 وأيهما أدق ا مما ق له؛ فهص قريب جوًّ 

"إنى اُول أدق من الثاني  ف نى الناس تختَّ  في كي من ال احلني قالصا: 
ذا  فيك ن اُول أقر  إل  الدق ".  أعراقهم وأح امهم، َو



72 
 

  ما  ولعلها حولد ل عضهم، و صهناك طريْ   الث  ُحسب بها الصاع
و م  ُ  ، ض امله  ني عنيصجو بعض املشايخ، وبع"الصاع الُمسند": يس صحمه بم 

و زكا  الفطر 
ُ
وعنو م أموا  يسنوو ا ا، زيو بن ثابد أحمه كان يؤ ل بقل  امل

"عدلُت ُمدِّي بُمد شيخي يقصح:  -مصجص -ف هو يف ا آنا   ا، الن  
ان  فالن، وه  عدىل ُمده بُمد شيخه..... وهكذا إل  زيد بن  ابت الذيَ 

اة الفطر إل  ا َدي بصاعه َز  ".لنبي ي
و امل واوح أ قوه من عو  ثالث مشايخ فصجووا أنَّ بني  ؤالل املشايخ 

ُ
 قا امل

اللالثة فرول ) قا يييو شةل و قا ينقص شةل(؛ لكنهم مجيعاا تطل  حم يه هم 
أكلر من الن يه نين السابق ني )من ل ين وحموف( و ين حهم الواي ا، 

ُُولهَ نعتمد هذا االسنا( ل . فرل ك ي، 3.144)    د أف نعخذ بالطريْ  ا
نى "نحن ح ىلنا لكم بال زن  ُمو أنَّ الفقهال قالصا لنا من اأوح قالصا لنا: 

 ي  قا  (53:22)فالكينين ممثنة، من الكْيَ يصُعب تناقَّه عبر اُجيال" 
السنو يف عشرين شخص فهص ممثنة هللوصح  لين زيا   أو حمقص، ووجوحما أنَّ 

 أنَّ  قا فيه  لين بالييا   ال بالنقص. -واهلل أعلم-اأ هر 
أنَّ  قا االآنا  امل واوح لص  رآ ه علل  -أيها ا  ص  الكرام-ومما يؤيو هل  

ا تقصم به اهلُلهَّة، وفيه أشخاص جما لني.  طريقة اثُوثني ل، ،ا كان آنوا
يعا: يف ا آنا   قا  ناك واحو ا ه/ أمحو بن حن ين، ما  ص أمحو بن حن ين 

 َمن ه  هذا الرجَ ام؛ واحو ثان، ا م
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يعا: تعب ال احلصن يف معرفة ترمج ه، وم  طصح اليمن ااهالة حا لة يف 
االآنا ، وم  أحمه ُيس أحمي به؛ لكن اها ُعصرهض بطرل عل ية أ ل منه؛ حمقُوم الطرل 
اأ ل، وليي  قا تقليالا من شأحمه؛ ولكن  ص من باب "تقصية أرجهلل اأمرينن" 

 "الُمد".م لوبالنس ة "الصاع" م ل ة  قا بالنس
 َم يطَّا الُمد ( ل ، 2.433اها عرفنا أنَّ الواي )

 (.932(، يوي )4اقسم علل )
 وهلقا قاح:

ور رطين م  ثليت رطين
ُ
 آ ٌ  وآ  احلة باملللة وامل

ُو والواي، واها أر ت، أن تعرف"المكاييَ" أهمها: وهبقا حمكصن أتينا علل 
 امل

(  اعة، ومخسة أوآال 93(؛ أنَّ الصآق )333الواي يف )الصآق بالل  الرب 
 (  اي الد  ة حمواب اليكا .333)

َُّْىتْين"حمأش ا ن ا،  ليه يف مر  ثاحمية: حمريو حنس ها بنالا علل ما تص َّلنا ا "ال
َُّْىتْين"قوَّر  $الواي، مل يقُور شيخ ا آالم/ ابن تي ية  أ  ا القلَّ نين ب "ال

؛ أ حمه حوين  طأ عنو بعض ال احلني، وجوُت يف بعض الك ب أحمه جم  ع نين
( وثالثة 93 قا أعين لعف؛ أنَّ )( صاع و ال   أرباع" 03"والَّْىُ  )قاح: 

َُّْىتْين"أرباي الواي  قا تقوير   و .جم  ع ني، وليي تقوير القلَّة الصاح "ال
ار   ( الرهبا يف الناتىل القل حم ىل عنوحما يف الواي92.25فإها لربد، )

 َم مْدار الفرق ( ل ، و قا خُيالف السابق،  ناك فرقم، 2.229)
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( و قا  ص 222(، وا ن قلنا: )191( ل ، اأوح قلنا: )32( و )39تقري اا )
 ا شكاح القل كنُد أريو أن أثيه آابقاا.

قوَّروا  -عليهم رمحة اهلل تعا،-: أنَّ اهللنابلة -أيها ا  ص  الكرام- اُشكال
ُْ بالُم اايو الرزين، وهكروا وزحمه،   ملَّا جالوا يف باب  الواي هكروا حمفي  َّىتْين""ال

 كلَّم ي"ال ض  " هكروا حمفي الصزن، وباب "ال ض  " الصزن، وملَّا جالوا يف باب 
َ بالصاع، والُمد يساوي  "َان النبي عن الُم، يقصلصن:  يت ضع بالُمد، ويغتس

 وأشاروا  نا ا، أنَّ بعضمس  أرطال و َّ " "رطَ و َّ "، والصاع يساوي "خ
ال، "العل ال فرَّل بني  اي الُ سين يف اأرطاح، وبني  اي اليكا ؛ لكنهم قالصا: 

 و قا مشكلة.المعتمد عندنا أنهما واحد" 
ا ن اها قوَّرحما الواي )حنن قلنا: انَّ الواي وحو  حهم( وولعنا فيه الُم،   

اي.  قا تُل د أنَّ وزن املال خي لف عن وزن الُم يف الو ولعنا فيه املال؛ القياآات
 ص وجه االشكاح يف املسألة: أن قوَّرو ا علل أ  ا شةل واحو، والمثا ر أ  ا 

 ليسا آصالا يف الصزن، االَّ أن يُقاح: "اُن الُم يكصن يف الواي مسن اا".
ر؛ ما متسهلل عليه مت أحمد ملَّا تأش تض  الواي وتض  فيه بُر، أو تض  فيهيعني: 

ت كه مسنم، ُأكن أن يُقاح: أنَّ  اي الُم مسنَّ اا ف سني ه  قا يعُصض النقص 
اهللا ين بفرل بينه وبني وزن املال. وال أ رل عن   ة  قا الكالم،  ين  قا  قيق 

 أو غي  قيق  مل أحققه؛ فال تأ قوه مسنَّ اا.
  ازين"."المواحم هينا من "المكاييَ" احم هينا ا ن من 

 اُط ال: وحمأش ا ن ا، قضية  أ رم و ة: 
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َُّْىتْين"هلا عالقة بم واُط ال:  ين ح  ال تقصح: " رجد عن الورو" ال ك "ال
َُّْىتْين"الكالم يف   ما عالقته بالَّْتْين  "ال

َُّْىتْين""أنى تعا، حموصا:   أنَّ الفقهال  اع ذراع وربا ط اًل، ذر  "ال
ما يساوي وربا عرًضا، ذراع ورب  ا عمًْا" الذراعَ 

وَّرو ا ق"اُوزان" وال يف "اُط ال" تعا، ما قوَّروا يف  ط عاا الفقهال 
بطرل عويو ، يعا: هكروا أشيال كلي  ح  م  طصح اليمان ما تضي ، اها عهيت 

 كس ها هبقا؛ كس ها باللان، و كقا:
روا البريد:   قالصا:فَذ

 أرب  فراآخ. :البريد
 ثالثة أمياح. :والفرسي
 اثنا عشر قوم، وقوَّرو ا بالقراي: آ ة  الف هراي. والميَ:
أربعة وعشرين أ    مع لة مع ولة، كين أ    منها آد ح ات  والذراع:

شعي بطصن بعضها ا، بعض، عرض كين شعي   منها آد شعرات من شعر 
 ؛ لكة ال تضُي ، جرهبا بكين الطرل.(31:31:12)

َُّْىتْين"اي لكة حمعرف حمأش ا ن ا، القر  ا رون القراي ا  لف فيه املع: "ال
ا  الفاا  ص وان كان يف المثا ر يسي؛ االَّ أحمه م  املضاعفات عنوما تأش وكسب 

 الفرآخ والميو ومسافة القور أربعة بُمُر ؛ يس ب مشكلة يف املضاعفات.
 ( آم.49: ُقُور القراي بم )فمن أقَ التْديرات لَّذراع 
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 (.46: )هاومن أوسط 
 :(.54م،ن قوَّره بم ) ومن أعالها 

( آم عنوما 6( آم؛ لكن )6( آم وال شةل )6( )54( و )49بني الم )
 تأش كس ها في ا بعو يف املضاعفات تس ب ل  اشكاح.

يف ل ط  َّىتْين""الُْ  ا ن حمريو حمس فيو من حساباتنا السابقة يف- لصحما حنسب 
 وعرلاا وحمرم كم تن ىل معنا   قه ( آم ع قاا وطصالا 49احسب ) -القراي

 حسابا ا حمريو هلا شةل من الكالم.
و ص من أشهر -( آم 46: اها قلنا: انَّ القراي )بناً  عَّ  حسا  الذراع

( 46( + )12( )12( )46حنن حمريو هراي ورب  )رب  اح ) -اأقصاح يف املسألة
تن ىل  (3.9( يف )3.9( يف ))3.9( هللساهبا بامل  املرب  حمضرب )93)
(3.219.) 

( ل ، كم 1333(؛ أنَّ امل  املكعب )1333: الرب يف )لكي تح ِّلها لَّتر
 يطل  الناتىل 

َُّْىتْين"( ل  و ص فصل حسابنا؛ أنَّ 219) هد معنا بامللاقيين الد حم  "ال
 ( يف الصآط بينه ا.229( و ون حسابنا هلا با    القل حم ىل )191)

( ل ، تقري اا 193(؛ آين ىل عنوحما تقري اا )49ه )اها حمقَّونا يف القراي جعلنا
( آيق ب للن يهة 53مصافق للن يهة اأو،، واها زوَّ حما علل قصح م،ن جعله )

 اللاحمية.
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 ( آم.46: تقوير القراي بأحمه )ولكن من أشهر التْديرات لَّذراع
َُّْىتْين"وبنالا علل هل ... فم   ( هبقه اهللس ة.219تساول ) "ال

َُّْىتْين"ثالث حم احلىل هللساب  ار عنوحما   :"ال
 .حسابها بال زن 
 .َوحسابها بالكْي 
 .وحسابها بالذراع 

ليسد م  اعو  جوًّا؛  ة م قاربة، يعا: اها قلنا:  -يف اهللقيقة-و ة 
َُّْىتْين" (. 225(، وال تييو عن )193( ل ، فهة ال تنقص عن )233تقري اا ) "ال

 واهلل تعا، أعلم...
 ص: حساب  -ك ا قلُد لكم  -أيها ا  ص  الكرام- احوط عاا آ ب ا شك

تعا، املال علل أحمه ملين الُم،  كقا مشصا يف حسابا م، فلص  الفقهال 
أحمنا  لَّينا عن  قا وحممثرحما فقط يف الواي )القل  ص الكيين( وتركنا حسابا م 

، (223(، )219الصزحمية الد بنص ا علل الُم؛ فسيكصن اأمر م قارب، يكصن )
 ( يف  قه اهللوو ، آيكصن اأمر أقين ا  الفاا.229)

م ( آم؛ 46اها كان القراي )  اُصباَ 
( آم 2(؛ )24( قس ة )46( أ   ، )24( آم؛ أن قلنا: أنَّ القراي )2)
( تسهين حفظ اأ   ؛ 46، و قه مرحية: اها جعلنا القراي )(31:32:22)

 ( آم، وهلقا قاح النا م:2فاأ    يكصن )
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 ودون نص  متر الذراع ترْين ونصٍ  صاعُ ودون ل
( 53( أو )46( أو )49مراعا ا خلالف م،ن قاح: )"دون نص  متر" وقاح: 

 القراي."دون نص  متر" فراعل اخلالف قاح: 
 أصابا وضع  سم اُصبا وذا بعشرين ومعها أرباُ 
 "وذا بعشرين ومعها أربا أصابا"يعا:  قا القل القراي 

 ( آم.2ص )القل  "وضع  سم": 
َم   نحن نريد أن نعر  الميَتأش عنوحما ا ن قضية مه ة جوًّا يف اأطصاح: 

 ذراع 
( 46( يف )9333(  الف هراي، الرب )9علل مع  و املق ب أنَّ امليين )

 (3( كيلص، )الفرآخ: ثالثة أمياح( الرب يف )26( ألف، يعا )266)
 ( ين ىل.....4)الميو: أرب  فراآخ( الرب يف )

 (  قا بامل .  قا القراي.3.46( آم: حمض  )46راي )الق
 "الميَ".(  قا الناتىل القل حم ىل  ص 266(؛ )9333القرا الربه يف )

 ( أمياح:  قا الفرآخ.3الربه يف )
 (:  قا الميو.4الربه يف )

( هراي؛ 9333( آم، وجلنا امليين )46علل  قا اهللساب: اها جعلنا القراي )
 ( كيلص م .136مسافة القور ) يطل  عنوحما اشكالية أنَّ 
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(  قه م نية علل أنَّ امليين 63أنَّ القور مساف ه حنص من )الذي عَّيه الفت  : 
 ( هراي، بينه ا فرل ك ي قرابة النوف.9333( هراي، واملق ب أنَّ امليين )3533)

 (.63( هراي؛ قاح: انَّ مسافة القور حنص  من )3533ف ،ن قاح: انَّ امليين )
 (.136( هراي و ص مع  و املق ب؛ قاح: )9333) وم،ن قاح:

 قه القضية ليي فيها  الف فقهة؛ فيها  الف حسايب بالمناسب : 
( وبني 3533( فيها  الف فقهة   ر؛ لكن اخلالف  نا بني )31:12:32)
( و ص  الف حسايب وليي  الفاا فقهيًّا؛ أنَّ أ  اب القصلنين مجيعاا 9333)

لو ابة: و ة ما قاح اي  ز الْصر إالى في أربع  برود" "نحن نْ ل: ال يقصلصن: 
 ك ا"ما بين مك  وجدة، وما بين مك  وعسفان، أو ما بين مك  والطائ " 

 .ور، ، عن ابن ع او وعن ابن ع ر 
حنن ا ن حم كلم عن قضية حسابية، -( 3533واها حممثرحما وجوحما حسابات الم )

: ا يف اأ ي حساب، يعاو قه اهللساب فيه ك ق ب ي هه  قا؛ لكن أيضا 
 ؤالل حيس صن، و ؤالل حيس صن، يعا:  قه اهللسابات ليسد حموص اا عن ا مام/ 

( أقرب ا، تقوير الو ابة بأحمه ما 3533فنهو أنَّ تقوير امليين بم ) -أمحو أ الا 
 بني مكة وجو ، وما بني مكة وعسفان، وما بني مكة والطاحلف.  قا أقرب.

أنَّ مسافة القور النمثر فيها ليي ا، املسافة علل م  أحمه ير  ا شكاح؛ 
ة اخلريطة؛ وااا ا، مسافة الطريقة املسلصبة، ط عاا ح  املسافة علل اخلريطة باملناآ 

بني  مكة وجو ، أو بني مكة والطاحلف، أو بني مكة وعسفان، لص حممثرت اليها 
( كيلص 63كن الم )( كيلص؛ ل63املسافة علل اخلريطة تطل  أ الا أقين بكلي من )
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 قه حساب الطريق، والعم  يف القور  ص: مسافة الطريق ال مسافة الد ُكسب 
 علل اخلريطة واملسافة اهلصاحلية.
 ف لخَّص من  قا حمقصح:
 أربعً  والنص  فالبريد  م الثال  ن إذا تزيد

 ( كيلص م  الميو الصاحو34الد  ة )
 داني وست ه من عشرةٍ  وربعه الفرسي أي  ماني

 ( كيلص.6.9الفرآخ علل حسابات املق ب ا ن: )
بينه وبين  "ليسيقصلصن: ]صالة ال مع [ والفرآخ ير  عنو الفقهال يف باب 

 المس د أَثر من فرسي".
 (.6.9)الفرسي عَّ  حسابات اُصحا : 

 امليين.و َّ  الفرسي: 
 فاصَّ ه  ماني ما  ماني و َّثه الميَ يُْال ا نان

.( م .  قا  ص حساب امليين املقوَّر بم 2.66لص، يعا: )( كي2.66يعا: )
 ( هراي.9333)

 ( خي لف اهللساب متاماا.3533أمَّا امليين اها ُقُور بم )
 لكننا هكرحما اهللسابات علل مع  و املق ب. 

 ( م .34.59  الميو علل مع  و حسابات اأ  اب: يطل  )
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 لكن  قا ا شكاح لقصته قلُد يف النمثم:
 ما الثال ين  ماٍن ومائ  قصٍر لَّصالة الم زئ  فحد  

 والُخَّ  مبنيٌّ عَّ  اُميال وفيه ما فيه من ال دال
 ميَ عَّ  المذهب ال الفتاو  ست آالٍ  ذراٍع ساو 

الف اوم علل  الف، الف صم عنوحما يف عورحما اهللالر ُتط ق علل  الف 
  و عنو م   م يف املع قا، ال يكا  يُفد أحو ح  الشافعية باملناآ ة حسابا

 ك سابات اهللنابلة، وكقل  الشافعية يف زماحمنا ال يف صن هبقا، وهلقا قاح:
َه عَّ  المذهب ال الفتاو  ست آال  ذراٍع ساو   مي
 ون  ألٍ  قال بالخال  وَمن يَْ  ال   اآلال 

 في عصرنا الفت   عَّيه واستْر عَّيه ِقيَ بالثمانين السفر
رحما علل  الف حسابات اأ  اب، وأنَّ مسافة فاآ قرت الف صم يف عو

( أو حنص 25(، وبعضهم ينقص ا، )66( كيلص، بعضهم يييو ا، )63القور )
( هراعه؛ 3533( آم، وقلنا: انَّ امليين )46هل ؛ لكن علل حساب القراي )

 ( كيلص.63.9تكصن مسافة القور )
وات ير ا بالصح ة أ م املقاييي الفقهية وتقو -أيها ا  ص  الكرام-  قه

ن أرا  أن حيفمثه 
،
العورية، وأحما آأقرأ عليكم حممث اا ثالثة وعشرين بيد يف  قا مل

ليض ط  قا، وملين  قا يُنسل، اأرقام  قه أحما لص آأل كم ا ن ما أحو ي قكَّر 
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القل هكرحماه يف أوح الورو؛ أنَّ اأرام تنسل، فض طها بالنمثم يساعو علل 
 :لفقي ا، اهلل حفمثها، قاح النا م: قلُد ا
 مصًَّيا عَّ  النبي العدنان أحمد ربي منزل الميزان

 َذا الم ازين ما اُط ال وبعد ذي منظ م  اَُيال
 ولم أخال  مذهب اُصحا  ضمىنتها المشه ر في ذا البا 

 من دون أن ُي زف بالتص يب وبعضها يُ رد بالتْريب
َ  لم يسَّم من الخال   واُسال عند المعاصرين  فالُ 

َه  ال مائٍ  وا نان  بعد  مانين جراًما دانِ  رط
 ودرهمه  ال  ه يُْال أربع ه ورباه المثْال

 بال خالٍ  سبعُ  اُعشار إذ نسب  الدرهم لَّدينار
 جراف بَُرٍّ جيًدا رزيًنا والصاع ألفان بعربعين
 َِياًل وخمسه وسْنا م زونًا ومائ ه وا نان والعشرون

ٍَ من مياه بارئ  د تسعين مائ والَّْىتان بع  لتٍر وَِي
 َِ َه ما  َّ  رط  سباه وستمائ  بالمََّّي والُمد  رط
 ودون نص  متر الذراع ودون لترْين ونصٍ  صاعُ 
 أصابا وضع  سم اُصبا وذا بعشرين ومعها أربا



83 
 

 أربعً  والنص  فالبريد  م الثال  ن إذا تزيد
 يُدانِ  وست ه من عشرةٍ  وربعه الفرسي أي  ماني
 فاصَّ ه  ماِن ما  مان و َّثه الميَ يُْال ا نان

 ما الثال ين  ماٍن ومائ  فحد  قصٍر لَّصالة الم زئ 
 والُخَّْ  مبنيٌّ عَّ  اُميال وفيه ما فيه من ال دال

 ِميَ عَّ  المذهب ال الفتاو  إذ ست آال  ذراٍع ساو 
 ونص  أل  قال بالخال  وَمن يَْ  ال   اآلال 

 في عصرنا الفت   عَّيه واستْر ِقيَ بالثمانين الصفرعَّيه 
 بفضَ ربي منزل الميزان وتمى ما رُمُت من البيان

لص  أحمه"ضمىنتها المشه ر في ذا البا  ولم أخال  مذهب اُصحا ": 
أر ُت أن أحسب علل اأقصاح كلها؛ أن  ناك  الف أ الا عنو بعض الفقهال، 

نية علل يف بعض ال قويرات؛ لكن اهللسابات كلها م يعا: جتو اهللنفية خيالفصن 
"ضمىنتها المشه ر في ذا البا  ولم أخال  مع  و املق ب، وهلقا قلُد: 

 .مذهب اُصحا "

ناك أشيال : أنَّ  "وبعضها يُ رد بالتْريب من دون أن ُي زف بالتص يب"
ا ُحسب ملَّ فيها  الف، ك ا قلنا لكم ملَّا ُحسب امللقاح أتصا مب صآط حسايب، 

 الواي أتصا مب صآط حسايب، فليسد  قه اأمصر....
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( ل ، ليي معنا ا أحمه ال يييو مللة وال 2.433: الواي )-ملالا -ملَّا حمقصح 
 ينقص مللة؛ وااا  قا تقريب.

 .اه حمس ة الور م للوينار"أربع ه ورباه المثْال ودرهمه  ال  ه يُْال": 
َ  لم يسَّم من الخال  عند  أكر  قه المعاصرين واُسال ": "فالُ 

املساحلين مل تسلم من اخلالف عنو املعا رين وعنو اأآالف؛ االَّ مساحلين قليلة 
 الور م فهقا ال  الف يف أنَّ  "نسب  الدرهم إل  الدينار"فيها اتفال ملين: مسألة 

 "سبع  أعشار".
 (.2.66)"فاصَّ ه  ماِن ما  مان": 

 -أيها ا  ص  الكرام- و قه املساحلين وهبقا حمكصن مررحما علل  قه املساحلين،
 أي اُب ا  تفيوك يف 

 فلنأ ق ا بال تيب:أول شي  عندنا في الطهارة: 
َُّْىتْين"حسا    ."ال

ُو، وي  سين بالواي. اهاا يف الصلصل ويف ال ُ أيًضا في ال ض  : 
 سين.ي صلأ بامل

يض": "َفارة الحيف مسألة ]الحيض[ يف باب ]الطهارة[ كقل  يف ك اب 
  يناٌر أو حموفه.  قه حن ال اليها هلقه ال قويرات.

ومسافة  -يف مسافة القور مه ة جوًّا ويكلر السؤاح عنها]الصالة[: حمأش يف 
 ين[.]المسح عَّ  الخف، ويف ]الصياف[، ويف ]الصالة[القور ك اجها يف 
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اة[ أيضاا حن ال ا،  قه ال قويرات يف ك اب  اة  : يف يف أبصاب كلي ]الَز ]َز
اة النْدين[، يف لخار  من اُرض[ا اة عروض الت ارة[، يف ]َز ضاا أي ]َز

اة الفطر[ بال قوير، يف  ]صالة  حن ال ا، الواي، الفرآخ حن ال اليه يف باب]َز
 .ال مع [

  ز ]الصياف[ ما هي المساف  التي يكقل  حن ال اليها يف أبصاب يف ك اب 
 الفطر فيها 

 كفارات.أيضاا الكفارات يف كين أبصاب ال
عنوحما كفار  الويام، كفار  اا اي يف  ار رمضان، كفار   في الصياف:

و، و قه اأشيال.
ُ
 المثهار .... كين  قه يف اأ ي ترج  ا، ال قوير بالواي وبامل

يف الويات اثا عشر ألف  ر م الوية، أو ألف ملقاح من  َذل  ال نايات:
 الق ب ك ال اليها يف مساحلين أ رم كلي .

 يعا: ممكن تُفيو يف  قا، وهلقا  قا]السَّ [ ملالا يف باب مكاييَ: ال
،  بعو  امل  يت تس فيو منه ا ن، وعرفد اخلالف فيه واالشكاالت، وكيف ُباه

 هل  اها مرَّ معنا يف أبصاب الفقه اأ رم لن حمعيوه؛ حنُهيلكم ا،  قا الورو.
 لصجهه  الواا.أن يكصن ما تعلَّ ناه عل اا حمافعاا و  وحمسأح اهلل 

 واهلل أعلم....
 و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.
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َال: ما ضابر خَّ ة المرأة بالما   وهَ يْطا الخَّ ة وج د أنث  أو  س
  (10:22:10)غير مميز 
اخللص  تن فة بصجص  مميي هكراا كان أو أحملل، ممُيي ومن باب أو، ج ا : 

(31:22:15). 
َال: ما   الفرق إذا خَّت به، وإن لم تخَّ  به س
الفرل قلُد ل : ليي عنول فرل معقصح؛ عنول أمر تع رول، ك ا ج ا : 

 قلنا:  قه مسألة تع روية.
َال: لماذا ما قدىروا الصاع ب زن الما    س

اهللقيقة ال أ رل ملاها مل يقُورو ا بصزن املال  أ م عا  ا يقُوروحمه بالُم ج ا : 
 ين، ملاها مل يقُورو ا باملال  ليي عنول جصاب.اايو الرز 

تا  اُبيات في "الزاد". َال: اسمَ   س
اها كان يقوو منمثصمة املكاييين؛ فو قرأحما ا عليكم وا ها مل ُتس َّل ج ا : 

 .اح للفقي ا، الك ي امل ع "اَُيال والم ازين واُط ال"بعو؛ لكن منمثصمة 
َال: هَ من بحٍ  أو رسال  في ا  لم ازين واُط ال س

 حمعم، ُك هب كلياا.ج ا : 
ي "قصد السبيَ ف أمَّا علل املق ب: علل املق ب يف مقومة ك اب  امتة

 حاوح أن يقكر ال قويرات علل وفق مع  و املق ب.ال ما بين الزاد والدليَ" 
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َال: الفرق بين ما يُعَذر فيه ال هَ والنسيان من با  ]المعم رات[  س
 والمنهيات[  دون با  ]التروك

ال، عنوحما يف املق ب اها  لل وعليه ماآة حماآياا فال توهللر  الته، ج ا : 
ح  لص  لل حماآياا حوثاا أو حماآياا النهاآة علل بوحمه؛ ففة املق ب املع  و أحمه 
ال توهلل الوال  يف اهللال ني، وان كاحمد املسألة اللاحمية فيها  الف النهاآة، 

  ار أ ا توهللر  الته م  حمسياحمه النهاآة.ا  $شيخ ا آالم/ ابن تي ية 

 واهلل أعلم...
 و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.
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 الدرس السابا
 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

وعلل  له  ،بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل، و لل اهلل وآلَّم علل رآصح اهلل
 أما بعو: ،و   ه ومن وااله

عنا مبا وأن ينف ،وأن يُعُل نا ما ينفعنا ،أن يفقهنا يف الوين فنسأح اهلل 
  أما  ،احمه ول هل  والقا ر عليه ،وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا ،عل نا
 :بعو

قنه زا  املس قه [فكنا يف الوروو املالية قو شرعنا يف قرال  
ُ
 ]ن  يف ا  وار امل

هار  ينورل الط ومرَّ معنا أنَّ  ،-رمحه اهلل تعا،-اول للشيخ مصآل بن أمحو اهلله
 ك ها ثالثة أحمصاي: 

 ارتفاي اهللوث، وما يف معىن ارتفاي اهللوث، وزواح اخل يت.

 .ومي ،وطا رٌ  ،طهصرٌ  وهكرحما أنَّ املياه و ة ما   الطهار  ثالثة أحمصاي:

ة  علل القسم  لق املال علل أل حمصي  من  قه اللالث واملال اأ ين أنَّ اهلل 
 ُهٌر ل يه.وأحمه ُمط ،أحمه طا ٌر يف حمفسه :الطهصر، والطهصر يش  ين علل و فني
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 وقو يرتفعان فال يكصن املال طا راا يف ، قيان و ص اأ ينو قان الص فان قو ي، 
 ".املال النهي"و قا  ص  ،حمفسه وال يكصن مطُهراا ل يه

  ون ا  ر كيف يرتف  وقو يرتف  أحو ا ،وقو ي قيان و قا قسم الطهصر
 أحو ا  ما القل يرتف  وما القل ي قل 

 ، يف حمفسهأحمه طا رٌ  : قا و فان ،حنن حمقصح: املال طا ٌر يف حمفسه ُمطُهٌر ل يه
 يف  ين أكن أن يرتف  أحو  قين الص فني م  بقال ا  ر  ،وأحمه مطُهٌر ل يه

 .طُهر  ل يهكنه غي مُ فيكصن طا راا يف حمفسه ل ؛الطا ر يرتف  مبطُهر ل يه

لق، ه أحمه ، وبوأحما أوالا باملال الطهصر وهكرحما أنَّ اأ ين أنَّ املال ال اقة علل  ه
 طهصر.

ف  ر  والطهصر خي ص  ك ني ال ُيشاركه فيه ا أل حمصي من أحمصاي املياه، و ا:
 .وازالة النهاآة ،اهللوث

ة اال ال تيوح النهاآ وال ييوح اخل يت أو ،فال يرتف  اهللوث اال باملال الطهصر
 .باملال الطهصر

جه عن  ره ُ ن  الو  وهكرحما أنَّ املال الطهصر قو تو ين عليه مؤثرات ال تسل ه الطهصرية
 كصحمه طهصراا و ا حمصعان من املؤثرات: 
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 .عله مكرو اافيه ؛لكن يسل ه ا باحة املطلقة ،ال يسل ه الطهصرية مؤثرٌ  ن عه:

 .يسل ه ا باحة وي قل طهصراا م احاا ال يسل ه الطهصرية وال والثاني:

ها تسلب ولكن ،املؤثرات الد ال تسلب املال الطهصرية :أما بالنس ة لءوح و ص
 .واالآ ع اح ،ال  ي :فهة ،فيكصن املال مكصر اا ؛املال ا باحة املطلقة

أيضاا املسخن  ،وال  ي بامللهلل املاحلة ،ل ب ي مُمازه فال  ي يو ين ك ه ال  يُ 
 .لنهاآة  قا يف ال  يبا

ت ديد وض  ٍ  :وأما االآ ع اح فهص وُغسَ  ،االستعمال في طهارٍة مستحب َ 
 .وغسٍَّ   اني  و الث  ،جمع ٍ 

ت يه  :ا ا ال تسلب املال الكرا ة وال الطهصرية ويو ين فيها : ناك مؤثرات قلنا
كيت

ُ
 يه ت وت يه مبا يشق  صن املال عنه من حمابد فيه وورل شهر، ،بطصح امل

 .وتسخينه بالش ي أو بطا ر ،مبهاور  مي ة

ومؤثر  ،يعنوحما مؤثر ال   :املؤثرات يف املال :وهكرحما مؤثراا من املؤثرات حنن قلنا
 .-املخالطة اللة  ص اخللص-ومؤثر املخالطة  ،ومؤثر اخللص  ،االآ ع اح

بصح ا  مة  أن ُ الط املال ماآة غي :املخالطة الد ال تسلب املال طهصري ه  ة
 .بشرط أن يكصن كلياا ،هقرته املاحلعة وال ت يُ أو غُ 
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ر من قرته وكان املال أكلأن يكصن املخالط  ص بصح ا  مة أو عُ  :والوصر  اللاحمية
 .الكلي و ص القل يشق حميحه

 وأما اخللص  ف ا أثر ا علل املال 

أو اف  لب بعضلكن ُيس ،املال القل  لد به املرأ  بال  علل طهصري ه نْ ل:
 الطهصرية بس ة شروط:

 كاملة  امرأ  لطهار    -شرط اخللص - لد به  ،يسياا ،أن يكصن املال طهصراا قَّنا:
 ،فهقا املال ما حك ه  أحمه يُييين اخل يت مطلقاا ويرف  حوث اأحملل ،عن حوث

 .لكنه ال يرف  حوث الرجين

 .وهبقا حمكصن قو راجعنا علل وجه السرعة الوروو املالية

املال  :حمن قين ا، القسم اللان من أقسام املياه و ص -أيها ا  ص  الكرام- ن ا
 .الطا ر

 ين أم ت ي  ين  ص اأ ،لكنه طا ٌر يف حمفسه ،املال الطا ر  قا ليي ُمطُهراا ل يه
ه عن اأ ين  ،عن اأ ين  ت ي عن اأ ين ين يُ ُيه عن اأ  ف ا القل غيَّ
  ع اح.أحو أمرين: اما ت ي، أو اآ
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 ه ومن وعلل  له و   ،والوال  والسالم علل رآصح اهلل ،واهلل و هلل ،بسم اهلل
 .وااله

 .رب العاملني واحمف  به يا ،وارفعه ،وارمحه ،اللهم اغفر لشيخنا

 به امرأةه  تْ ََّ سيره خَ ه ره يَ طَ  ٍَ رجُ  ثَ دَ حَ  اُ فَ رْ وال يََ " تعا،: $ قاح املونف

 رٍ أو ساقِ  يٍ بْ ه بطَ ه أو ريحُ ه أو ل نُ مُ عْ طَ  رَ يَى غَ . وإن تََ ثٍ دَ عن حَ  َامَّ ٍ   لطهارةٍ 
ٍَ ل من ن فِ  قائمٍ  فيه يدُ  سَ مِ أو غُ  ثه دَ ه حَ يَِّ َِّ بَْ  اَ فِ فيه أو رُ  ، ض  ٍ ناقٍض ل ُ  ي

ان آخِ  أو   ٍ بن اسَ  رَ يَى غَ ما تََ  سُ  ِ والنى  .ره بها فطاهِ  الن اس ُ  تْ زالَ  سَّ ٍ غَ  رَ أوَ 
ََ  ن اس ٍ  َِّ حَ مَ  عن ََ صَ فَ أو انَْ  سيره ا وه  يَ اهَ قَ اَل  إل   ضي َ أُ  زواِلها، ف نْ  قب

 الكثيرِ  سِ لن ِ ا رُ يَ  غَ تََ  الَ ه أو زَ  ِ حْ ونَ  را ٍ تُ  غيرُ  َثيره   طه ره  سِ  ِ النى  الما ِ 
ثيره بعدَ  يَ ِْ منه فبَ  حَ زِ ه أو نُ بنفسِ   في ن اس ِ  . وإن ش ى رَ هُ طَ  رٍ يِّ غَ تََ مُ  غيرُ  هَ 
 فَ رُ حَ  سٍ  ِ بنَ  ه ره طَ  هَ بَ تَ ، وإن اشْ ينِ   عَّ  اليْنَ ه بََ هارتِ ه أو طَ أو غيرِ  ما ٍ 

 هَ بَ تَ هما، وإن اشْ طُ َّْ هما وال خَ إراقتُ  مِ م  تيلَّ طُ رَ تََ شْ ، وال يُ رى حَ تَ هما ولم يَُ استعمالُ 
َّى  صَ و  رف ً ومن هذا غُ  رف ً ا واحًدا، من هذا غُ ض  ً منهما وُ  عَ ضى  َ تََ  رٍ بطاهِ 
َِّ َّى صَ   ٍ مَ رى حَ مُ أو بِ   ٍ سَ  ِ بنَ  طاهرةه   يا ه  تْ هَ بََ تَ . وإن اشْ واحدةً  صالةً     فيَ 
 ". صالةً  وزادَ  فِ أو المحرى  سِ الن ِ  بعدَ  صالةً     ٍ 



93 
 

امٍَّ  عن َحَدثٍ " ٍَ َطه ره َيسيره َخََّْت به امرأةه لطهارٍةَ  : "وال يََْرَفُا َحَدَث رُج
 و قا آ ق شرحه يف املال الطهصر. القسم اللان و ص: الطا ر، بوأ فيه بقصح:

ََِّْيَِّ وإن تَََغيَى " ه َحَدثه َر طَْعُمه أو ل نُه أو ريُحه بطَْبٍي أو ساِقٍر فيه أو رُِفَا ب
ان آِخَر َغسٍَّ  زاَلْت  ٍَ ناقٍض لُ ض ٍ ، أوَ  أو ُغِمَس فيه يُد قائٍم من ن ِف لي

لنق،ه و ص كصحمه طهصراا ": الن اسُ  بها فطاِهره   قه أآ اب كصح املال من أ ين  ه
إن تَََغيَىَر طَْعُمه و "ما ي علق بال  ي و ص يف قصح املونف:  ا، كصحمه طا راا، منها:

ي طا راا  قا فإحمه ُيسل،ب الطهصرية ويو": أو ل نُه أو ريُحه بطَْبٍي أو ساِقٍر فيه
 ال  ي.

ه وإن تَََغيَىَر طَْعُمه أو ل نُه أو ريحُ "تعا، قاح:  $وال  ي الحظ املؤلف 

ه غيَّ طع ه أو لصحمه أو رحيه قا الشةل ": بطَْبٍي أو ساِقٍر فيه ،  ين القل غيَّ
  ص شةٌل طا ر أم شةل مي  شةٌل طا ر.

 ال بو أن يُمعنلم  قا: أحمه ت ي  نا بشةل  طا ر ال بشةل  مي.

ا فقاح: $وهكر املؤلف   تعا، هلقا ال  ي  صرتني وأعطا ا حك اا واحوا

أو ساِقٍر " ، قه الوصر  اأو،": وإن تَََغيَىَر طَْعُمه أو ل نُه أو ريُحه بطَْبيٍ "
 ما اهللكم  فإحمه طا ر وليي بطهصر.": فيه
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 طع ه ملاها مل يقين املؤلف: وان ت ي"  بطَْبٍي أو ساِقٍر فيه" ملاها هكر املؤلف:
أو لصحمه أو رحيه بشةل  طا ر فهص طا ر  حمص علل الط خ وحمص علل الساقط 

 أيكم فيه، و قا ي علق بأمر  أشرحما اليه آابقاا ف ا ر 

أنَّ قص  اخلالف يف املسأل ني و لف، ف سألة الط خ  ناك من آلَّم  ال  ا :
ه  بأن ما طُ هخ يف املال آل ه الطهصرية، لكنه مل ُيس،ُلم بأنَّ ما آقط يف املال وغيَّ

 أحمه يسل ه الطهصرية.

ل افاملسألة اأو، و ة الط خ ُحكة االتفال عليها، شةل طُ خ يف املال ف  يَّ امل
ُحكة االتفال علل أنَّ  قا يسل ه الطهصرية، خبالف شةل  آقط يف املال من 

غي ط خ  فإنَّ  قا فيه حمياٌي ليي يف اأوح، و قا أشرحما اليه: حين ا ينص املؤلف 
علل  صر  م    صهلا يف ع صم كالمه يوح  قا علل ا شار  ا، اخلالف 

صن هل  اشار  للخالف، وااا كين أحياحماا، وان كان أحياحماا ليي بالضرور  أن يك
 مصل   يُنمث،ر فيه  س ه.

  قا اأمر اأوح القل يسب املال الطهصرية و ص: ال  ي.

 $اأمر اللان القل يسلب املال الطهصرية  ص: االآ ع اح، وهكر املؤلف 

 تعا، له ثالث  صر:
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أو ": تعا، $اآ ع اح املال يف رف  اهللوث، قاح املؤلف  الص رة اُول :

ََِّْيَِّه َحَدثه   ".رُِفَا ب

و قه الوصر  اأو، من  صر االآ ع اح السالب للطهصرية: أن ُيس ع ين املال يف 
؛ وهلقا قاح: ََِّْيَِّه أو رُفِ " رف  اهللوث، و قا يُقيَّو فيه املال بكصحمه قليالا َا ب

وال قييو بالقليين ُمش ٌط يف  قه الوصر اللالث،  صر االآ ع اح "، َحَدثه 
 .ث كلها ت قيو بالقليين؛ فال تؤثر يف الكلياللال

 اأوح: اآ ع اله يف رف  اهللوث.

ما  صر  اآ ع اله يف رف  اهللوث  وما الفرل بينها وبني املال القل  لد به 
املرأ   من يُ نُي لنا  قا  ما الفرل بني: املال املس ع ين، وبني املال القل  لد به 

 املرأ  

 رُفه  منه اهللوث.املال رُفه  به اهللوث ال 

فوصر  اخللص : املرأ  كاحمد ت  ف ومل ترف  اهللوث باملال امل  قة يف ا حمال، وأما 
 . قه الوصر  فإن املال رُفه  به اهللوث

رجيٌن أ  هلل ملالا علل جنابة، اآ يقظ و ص ُجُنب، فق ب لي  سين  ص رة ذل :
ُ  سين، وأغلق ملالا بالعة ال وريف؛ ح

 ي ورف   المن اانابة يف مكان امل
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ُس  ،م أو 
املال، فاغ سين من اانابة، ما تقاطر من أعضاحله اآ قر يف  قا امل

ُ  ،سين، بعو ما  رل جالت زوج ه تريو أن ت صلأ، ملا أرا ت أن ت صلأ املال 
امل

احمقط  احم هد املياه من الع ار ، فصجوت  قا املال املصجص  يف ىين االغ ساح، 
 حلها يوهلل أم ال ف صلأت به، ف ا تقصلصن يف ولص 

َه ُنه ما ه ق، ملاها  ار طا راا  ُنها ت ضعت بماٍ  طاهرال يوهلل ولصل ا؛  َّي
 اسُتعِمَ في رفا الحدث.

 قاطر من أعضال الصلصل أو من أعضال 
ُ
ُس ع ،ين يف رف  اهللوث  ص: امل

فامل
الُ سين يف طهار  رف  اهللوث آصال كان حوث أ  ر ك ا يف  صر  الصلصل، أو  

 وثاا أكم ك ا يف  صر  الُ سين.كان اهللوث ح

ٍَ  من ن فِ  قائمٍ  يدُ  أو ُغِمَس فيهتعا،: " $قاح   ".  ٍ ضناقٍض ل ُ  لي

و قه الوصر  اللاحمية من  صر االآ ع اح السالب للطهصرية القل أعين املال طا راا: 
 أن ُيس ع ،ين املال يف طهار    ة يف معىن رف  اهللوث.

ين ىن رف  اهللوث، الطهار  اهللا لة ب سين اليوحنن عنوحما اهللوث، وعنوحما ما يف مع
ثالثاا للقاحلم من حمصم  ليين  حماقض  للصلصل  ة يف معىن ارتفاي اهللوث، يف  قه 
الوصر  وليي كين الوصر،  ين كين  صر  من  صر ما يف معىن ارتفاي اهللوث 
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اآ ع اح املال يف شةل  يف معىن ارتفاي اهللوث يسل ه الطهصرية  ال، مر معنا: أنَّ 
س ع ين يف طهار   مس   ة ما حك ه ا
ُ
 مل

طهصٌر مكروه، والطهار  املس   ة يف معىن ارتفاي اهللوث أم ال  يف معىن ارتفاي 
اهللوث، وااا حمقوو باآ ع اله يف معىن ارتفاي اهللوث يف  قه الوصر ، و ة: 

  صر  غسين الكفني ثالثاا.

صم الليين، ا للقاحلم من حمأمر ب سله ا ثالثا  ملسو هيلع هللا ىلصالن   -أيها ا  ص  الكرام-الكفَّان 

َْظَ  ِإَذا»: ملسو هيلع هللا ىلصقاح  نَا ِ  يفِ  َيَدهُ  يََْغِمسْ  َفاَل  نََْ ِمِه، ِمنْ  َأَحُدَُمْ  اْستََيَْ  َحتى  اُِْ

م َ اَل ًا  يََْغِسَََّها  .«َيُدهُ  بَاَتتْ  أَْينَ  َيْدِري فَِ نى أحَد

نَا ِ  ِفي َيَدهُ  يََْغِمسْ  َفاَل » يقصح: اها غ سها  الن   ليو يف غ ي ا اها، «اُِْ
 ا حمال  ين املال ي أثر أم ال ي أثر 

 . ل عن ال  ي؛ قالصا: و قا يوح علل أنَّ املال ي أثر بال  ي ملسو هيلع هللا ىلصالن  

 تأثره بال  ي  ين  ص تنهيي 

 حنن عنوحما حكم املال الطهصر أمران: ااا أحمه طا ٌر يف حمفسه، مطهر ل يه.
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ل أثي بسلب ه ويكصن مساا، أو افإما أن تقصح: انَّ ال أثي بسلب طهارته يف حمفس
 تطهيه ل يه فقط فيكصن طا راا، فأل ال أثيين  ص اهللا ين  نا 

ال أثي اهللا ين  نا  ين  ص تنهيي  ال، فإن مل يكن تنهيساا تعنيَّ أن يكصن آل اا 
 للطهصرية.

 ملاها قيووه هبقه القيص  

و أم بعضها  يو مجي  الي": واملقوص  بالفيه يدُ  سَ مِ أو غُ "  م قيووه بقيص ، قاح:
 مجي  اليو،  قا واحو، فلص ول  ا  عه  قالصا: ال يضر.

 الك  إل  المرفَ.أن ي  ي اليو كلها، واملقوص  باليو:  اُمر اُول: 

أن يكصن قاحل اا من حمصم الليين، خبالف غيه لص احم قض ولصل  واُمر الثاني:
  قا يضر  ال يضر.ا حمسان من غي حمصم  فهال وغ ي يوه يف ا حمال  ين 

قاح: أن يكصن  قا النصم حمصم ليين  ال حمصم  ار، ما الوليين علل  اُمر الثال :
 هل  

م»الوليين يف اهللوييت قاح:  وال ي صتة ال تكصن ، «َيُدهُ  بَاَتتْ  أَْينَ  َيْدِري فَِ نى أحَد
 .اال يف الليين؛ فوح علل ا  وا ه بنصم الليين
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ُن الحكم تعبدي ال ي ري فيه الليين   ملاها ال حمقيي حمصم النهار علل حمصم
 ، القياو ال يكصن يف ال ع ويات.الْياس

ٍَ  من ن فِ " قا  رل هبقا النصم غي الناقض للصلصل، وآيأش   ض  ":ناقٍض لَّ ُ  لي
يف "باب حمصاقض الصلصل": أنَّ اأ ين يف النصم أحمه حماقٌض للصلصل خيرل عنه النصم 

 القاعو، واال ف ا عواه فهص حماقٌض للصلصل. اليسي من القاحلم والنصم اليسي من

رجيٌن قام من النصم حمام طصح الليين، وملا اآ يقظ من النصم جال فإها ا حمال القل 
يريو أن ي صلأ به، فصل  ا  عه يف ا حمال؛ لينمثر  ين  ص بار  أم حار  ف ا 
تقصلصن:  قا املال ماها يوي به  طهصر، ما ي أثر؛ ال  الح شرط غ ي اليو؛ 

 قا مل ي  ي يوه ولكنه غ ي بعضها. 

رجين   ر بعو الوال  المثهر حمام آاعةا   اآ يقظ لوال  العور يريو أن ي صلأ؛ 
ف  ي يوه كلها يف  قا ا حمال واغ ف من ا حمال، ومتض ض، واآ نشق، وغسين 
وجهه، و كقا، أك ين و ار ي  ف، ومل ي سين يوه ثالثاا، ما تقصلصن يف  قا 

، ما الشرط القل ا  ين  أنَّ النصم حمصم  ار، وحنن شرطنا أن يكصن املال  مالٌ طهصر
.  حمصم ليين 

رجين يف الليين يقاكر  روآه جالي فنام حمصماا يسياا و ص جالي، فل ا أفال قاح: 
أن ييسر ل الوراآة، فق ب  آأتصلأ؛ أ لة ركع ني وأتنشط وأ عص اهلل 
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بال  علل   ا تقصلصن   قا املاللإلحمال وول  يوه فيه واغ ف بكامين يوه وتصلأ، ف
صماا و قا حمام حم "ناقض لَّ ض  "طهصري ه، ملاها  ما الشرط القل ا  ين  قصلنا: 

 يسياا و ص قاعو، والنصم اليسي من القاعو ال ين قض به الصلصل.

جال ا،  قا  -حمصم طصيين ط عاا-رجين راب  حماحلم يف الليين فل ا اآ يقظ لقيام الليين 
، ول  يوه يف ا حمال بنية االغ اف   غسين كفيه ثالثاا، ما ا حمال واغ ف منه

تقصلصن يف  قا املال   قا ماٌل طا ٌر وليي بطهصر، ملاها طا ر  أحمه كققد 
 الشروط الد هكرحما ا.

 قا بالنس ة لل سألة اللاحمية و ة: املال القل غ ي فيه القاحلم من حمصم ليين  حماقض  
 للصلصل يوه.

أنَّ غ ي اليو يف ا حمال أو يف املال ال يسل ه الطهصرية،   :وهنا نشير إل  مسعل
 لكنه اها كان بنية رف  اهللوث ما رأيكم 

 قوا  صر ا  امسة: جنٌب اآ يقظ من حمصمه فصجو احمالا فصل  يوه يف  قا ا حمال 
بنية رف  اهللوث عنه، يقصح: أحما علة الُ سين، وال سين: تع يم ال ون باملال، قاح: 

يول؛ فهة جيٌل من بون، ف  ي يوه يف  قا ا حمال ليف  أوح شةل أغسين 
 اهللوث عنها، ف ا تقصلصن يف  قا املال امل  قة يف ا حمال 
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،  قا مشكل ه غي قضية غ ي اليو يف ُنه مستعمَ في رفا الحدثطا ر؛ 
ا حمال،  قا ح  لص كان يف النهار ومل يكن حماحل اا ف  ي يوه بنية رف  اهللوث 

ل،ب املال الطهصرية، لكن لص  قا اانب يف النهار ول  يوه يف  قا عنها فإحمه ُيس
 ا حمال بنية االغ اف منه  ين ُيسل،ب الطهصرية أم ال  ال ُيسل،ب الطهصرية.

ل يف اآ ع اح املا :-أيها اُخ ة الكراف-الص رة الثالث  من ص ر االستعمال 
ؤلف ، و ص القل هكره املازالة حكم النهاآة،  قا أيضاا اآ ع اٌح آالٌب للطهصرية

ان آخِ  بقصله: سلة  أو كان   ر غ"، ره بها فطاهِ  الن اس ُ  تْ زالَ  سَّ ٍ غَ  رَ "أوَ 
 ألة وما  صر   قه املس. زالد النهاآة هبا فإحمه يكصن طا راا وُيسلب الطهصرية

ا حمريو أن حمعرف أمصراا:  ح  ت وصر  قه املسألة وتُفه،م جيوا

أنَّ النهاآة فيها تفويين، لكن اأ ين يف حمُريو أن حمعرف:  اُمر اُول:
النهاآات أحمه البو يف ازالة حك ها من آ   غسالت؛ ح  ييوح حك ها أم 
ح  تيوح عينها  ح  ييوح حك ها، أما زواح عينها فهقا ال يليم فيه آ   
غسالت، ممكن ت سين غسلة واحو  تق ب عني النهاآة، لكنهم يقصلصن: ال 

س   غسالت، وُآن نُي  قا يف "باب ازالة النهاآة" ان ييوح حكم النهاآة اال ب
شال اهلل؛ أ ا هلا تفويين: عنو م النهاآة علل اأرض غسلة، ماآة علل غي 
اأرض آ   غسالت، ماآة الكلب واخلنيير آ   غسالت م  ال اب، وآنُ نُي 
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عام ط قا يف مصلعه، و ناك ماآة وففة كنهاآة بصح ا  مة القل مل يأكين ال
 فإحمه يكفة فيها الرش باملال.

عنوحما مالٌ حوين به زواح حكم النهاآة،  قا  ص القل ُيسل،ب الطهصرية بشرط: 
 أن ال ُيالقة النهاآة،  ص يُييين حكم النهاآة وال ُيالقة النهاآة،  صر  هل :

نفوين من ال سلة اأو، 
ُ
بون ا حمسان عليه ماآة؛ ف سين ال سلة اأو،، املال امل

ك ه  ماٌل مي ينهي باالحمفواح، جمر  ما ينفوين فإحمه ينفوين مساا. ما ح
ال سلة اللاحمية ما حك ها  املال املنفوين مٌي. اللاللة  املنفوين مي، بعو ال سلة 
اللاللة اف ض أنَّ عني النهاآة قو زالد، اثين ُم نُهي، وحك ه ىكصٌم بنهاآ ه، 

أنَّ   ن القد ىالا ىكصماا بنهاآ ه م لكن عني النهاآة زالد، ال سلة الرابعة ا
عني النهاآة قو زالد منه، ال سلة الرابعة تنفوين طا ر  أم تنفوين مسة  تنفوين 

َ ن س محك فه بن استهمسة؛  . اخلامسة  عني النهاآة زالد، لكن ُن المح
البو ح  تطهر حك اا من آ   غسالت، فاخلامسة تنفوين مسة، السا آة 

سابعة تنفوين طا ر  ال طهصر وال مي، تنفوين طا ر ، ملاها  تنفوين مسة، ال
 ُنها مستعمَّ ه في إزال  الن اس .

ملاها مل حنكم بنهاآ ها  أ ا احمفولد عن ىين  مي أم احمفولد عن ىين  
طا ر  احمفولد عن ىين  طا ر، فإحمه  قه ال سلة طهَّرت اثين فاحمفولد وقو 
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ومل حنكم  ،ك نها مستعمَّ  في طهارٍة واجب لطُهر اثين، ف ك ها بأ ا طا ر ؛ 
ٍَ ن س.بنهاآ ها؛  ٍَ طاهر ال عن مح  ُنها انفصَّت عن مح

، فاش اط ال سالت الس    ص من مفر ات $ قا علل مق ب ا مام أمحو 

اهللنابلة، وآنُ ُينه يف مصلعه يف "باب ازالة النهاآة"، لكن حنن حمشي  نا ا، أنَّ 
 حمُقرر املسألة علل وفق املق ب. املسألة  الفية، وااا

ان آخِ اتضهلل ا ن معنا قصله:   .و ة ال سلة السابعة" سَّ ٍ غَ  رَ "أوَ 

 .فإنَّ  قا املال طا ربها":  الن اس ُ  تْ زالَ  سَّ ٍ غَ  رَ "آخِ 

َال: لص أنَّ اثين بقيد فيه عني النهاآة غسلناه آد وآ   فاحمفولد ال سلة  س
 ال سلة السابعة تنفوين مسة أم طا ر  السابعة  ون أن تيوح عني النهاآة  

مسة، ااا الكالم يف ال سلة الد تنفوين عن ىين  طا ر ال عن ىين   ال  ا :
 مي.

  قا بالنس ة لل ال الطا ر.

 يُقكر عنوحما  نا يف مصلعني أآاآني، يعا يُقكر يف -أيها ا  ص  الكرام-ال  ي 
ملال ل الطا ر، وهكر ال  ي يف امصال  لكن أ ها مصلعني: هكر ال  ي يف املا

 النهي.
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يقصلصن: املال الطا ر اها ت يَّ لصحمه أو طع ه أو رحيه بساقط  فيه بشةل  طا ر فإحمه 
 طا ر، ويقصلصن: اها ت ي املال بنهاآة  فإحمه مي.

ال  ي  نا يف املال الطا ر  قا القل مر معنا ان ت ي لصحمه أو طع ه أو رحيه  نا 
 ن ت ياا كلياا.ُيش ط أن يكص 

وإن "وأما يف النهي فإحمه ولص ت يَّ ت ياا يسياا فإحمه ينهي، لكن عنوما حمقصح: 
ط أن يكصن  قا ال  ي يش  فيه":  رٍ أو ساقِ  يٍ بْ ه بطَ ه أو ريحُ ه أو ل نُ مُ عْ طَ  رَ يَى غَ تََ 

 .ت ياا كلياا

و ة:  لطا رما حم كلم عن الوصر  اأ ي ، أرجعنا ا، الوصر  اأو، يف املال ا
 صر  املال الطا ر القل ت ي لصحمه أو طع ه أو رحيه بط خ  أو آاقط  فيه ُيش ط 

 أن يكصن ال  ي كلياا.

 صر  هل : رجيٌن عنوه كصب من املال، أ ق قطعةا   ي ا من امللهلل وولعها يف 
فيه حمصي  ة قا املال، تشرب املال مل ي  ي ت ياا كلياا، لكنه ليي مالا حمقياا ماحلة باملاحل

وامللهلل ط عاا  قا القل تك نا عنه -ت ي،  ين  قا املال ماٌل طهصر أم ماٌل طا ر 
 ملهلل معون  -ملهلل معون؛ أن امللهلل املاحلة ُيوي طهصر ح  لص ت ي ت ياا كلياا

 حمقصح: ت ي يسي، حمقصح: ال،  قا ماٌل بال  علل طهصري ه، مال طهصر.
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بأحمه مالٌ    ي ت ياا كلياا فإحمنا حنكم علل  قا املالفإن ز حما ك ية امللهلل ح   ار ال
 قو ُآلهب الطهصرية.

حمن قين ا ن ا،: املال النهي و ص النصي اللاليت، ويف الكالم علل املال النهي 
 مسأل ان:

 : أآ اب تنهي املال.المسعل  اُول 

 طُرل تطهي املال النهي. والمسعل  الثاني :

 ره   اتان مسأل ان.املال اها تنهي كيف حمُطهُ 

فأما املسألة اأو، و ة: أآ اب تنهي املال فهة ثالثة أآ اب:ال  ي، واملين اقا ، 
 واالحمفواح.

ََ والنىِ ُس ما تَََغيَىَر بن اَسٍ  أو اَلقَاَها وه  َيسيره أو انَْ "وهكر املؤلف بقصله:  َفَص
ََ زواِلها َِّ ن اسٍ  قب  ".عن َمَح

ان الما  يُن ِّس الما  س ا َ  سببه ل  ي، وال  ي:  قه ثالثة أآ اب: أوهلا: ا
ثيًرا  ، وأما املالقا  واالحمفواح فال ي نهي هبا املال اال اها كان قليين.قَّياًل أوَ 

حنن قلنا: أنَّ -ملاح ال  ي: عنوك مس هلل ك ي يس  ألف ل  أو مخسة  الف ل  
، وقعد -حما اليهاكاالت أشر الُقل ان ماحلة وواحو وتسعني ل  تقري اا، وط عاا فيه اش
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ت النهاآة يف بركة  أو مس هلل فيه ألفني ل ، ولكن  قه النهاآة ك ي ها ك ي ؛ ف يَّ 
 املال  قا كله، ما اهللكم فيه  مي.

اهاا ال  ي بالنهاآة يُنُهي املال آصال كان املال قليالا أو كلياا، و قا قصح املؤلف: 
  قا اأوح ويعم القليين والكلي."، والنىِ ُس ما تََغَيَىَر بن اَس ٍ "

 وأما اللان واللاليت فيخ ص باليسي؛ وهلقا قاح يف املالقا  و ة الس ب اللان:
 ".أو اَلقَاَها وه  َيسيره "

أما مالقا  النهاآة فال تُمن،ُهي املال الكلي، املال الكلي ال ينهي باملالقا  ال 
 ينهي اال بال  ي.

من املال وقعد فيه ماآٌة يسي ، حممثرحما فإها املال علل  صر  هل : مال ملين كأو 
 حاله مل ي  ي، ما اهللكم فيه  مي؛ أحمه القل النهاآة و ص يسي.

َِّ ن اسٍ  قالوصر  اللاللة: ال نهي باالحمفواح، قاح: " ََ عن َمَح َفَص ََ أو انَْ ب
ة يف ىين النهاآوُعلهم منه أنَّ مالقا  النهاآة يُفرَّل فيها بني مالقا  ": زواِلها

 ال طهي ومالقا  النهاآة يف غي ىين ال طهي.

اها وقعد ماآةٌ يف كأو املال ف ا اهللكم  ينهي بصقصي النهاآة أم باالحمفواح  
 بصقصي النهاآة مبالقا ا لل ال.
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وأما مالقا  املال للنهاآة يف ىين ال طهي فإحمه ال حيوين به تنهي املال، ما القل 
َِّ االحمفواح؛ وهلقا قاح املؤلف: "حيوين به ال نهي   ََ عن َمَح َفَص  ن اسٍ  أو انَْ

ََ زواِلها  ".قب

واال لص قلنا: انَّ النهاآة اها القد ىالا مساا ولص يف ىين ال طهي فإ ا تنهي 
 ما تس طي  تطهر شةل يف الوحميا، ملاها 

  عنوك ثصب فيه ماآة؛ أ قت مال وولع ه عليه؛ قلد: املال  ار مساا؛ زا
 اللصب ماآةا، زا  اللصب يعا زا  املال اللصب ماآةا.

ال،  قا املال القل ولع ه علل ىين ال طهي ال ينهي اال باحمفواله عن ىين 
 ال طهي، ما ام يف ىين ال طهي فهص طهصر، ال ينهي اال باالحمفواح.

َِّ ن اس ٍ و قا معىن قصله: " ََ عن َمَح َفَص  طهي. فاملقوص  به: ىين ال": أو انَْ

ََ زواِلها" فإن احمفوين بعو زواهلا، يف ال سلة السابعة ينفوين طا راا، ف ا ": قب
زالد النهاآة  -اهلل و هلل-رأيكم يف ال سلة اللامنة  احمفوين السابعة طا راا واثين

منه، جال واحو وول  غسلة ثامنة، ينفوين املال طهصراا، ال  ص مي وال  ص 
ت ما ِاْستَُْعِمَ في إزال  الن اس ، الن اس  ُأزيَُّنه أصاًل طا ر، ي قل طهصراا؛ 

 وانته  أمرها.
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َِّ ن اس ٍ فهنا يقصح: " ََ عن َمَح َفَص ين ق ين زواح النهاآة، أما اها احمفو": أو انَْ
عن ىين النهاآة يف ال سلة السابعة فهقا طا ر، وان احمفوين بعو زواح النهاآة 

 بعو ال سلة السابعة فهقا بال  علل طهصري ه.

 ينا من الشق اأوح يف املال النهي و ص: أآ اب تنهي املال.احم ه

حمن قين ا ن ا، الشق اللان:  قا املال القل تنهَّي، حنن حن ال اليه وحمريو أن حمر َُّه 
 ا، حاله، وحمريو أن معله مالا طهصراا، كيف  قا  ين  ناك طرل 

، واثنان الكليقاح: عنوحما ثالث طرل:  قه الطرل واحٌو منها يولهلل م  القليين و 
 ال يول ان اال م  الكلي: ا لافة، وزواح ال  ي، والني .

ا لافة: تس ع لها يف اا ي  آصال كان املال امل نهي قليالا أو كلياا فإ ا طريقٌة 
  اهللة.

وأما زواح ال  ي أو الني  فإ  ا ال يول ان اال م  املال الكلي، و قا القل هكره 
ثيره غيُر تُراٍ  وَنحْ  ف نْ املؤلف بقصله: " ِ ه أو ُأضيَ  إل  الماِ  النىِ ِس طه رهَ 

ثيره غيُر ُمتََ  َِْي بعَدهَ   ."َغيٍِّر َطُهرَ زَاَل تَََغيَ ُر النِ ِس الكثيِر بنفِسه أو نُِزَح منه فَب
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  قه الطرل اللالث:

ِ ِس نى ف ْن ُأضيَ  إل  الماِ  التعا، بقصح: " $أوهلا: ا لافة، هكر ا املؤلف 

ثيره غيُر ُتراٍ  وَنْحِ ه كة تُفهم : ط عاا حنن حمقُوم جصاب الشرط؛ لَطُهَر" طه رهَ 
 املسألة.

ثيره غيُر تُراٍ  وَنْحِ ه"  ".ُهرَ طَ  ف ْن ُأضيَ  إل  الماِ  النىِ ِس طه رهَ 

 قا ماٌل تنهي، وقلد: أحما أريو أن أُطُهره، ولنف ض أنَّ  قا املال مال قليين،  
  قاح:  قا ماحلة ل  فقط، وحنن حمريو أن حمُطهر ا، عنوحما  يان فيه ماحلة ك ي ه كم

ل ، و ص اخليان القل وقعد يف النهاآة، حك نا عليه بال نهي م  عوم ال  ي، 
نا اف له مل ي  ي ممكن ي  ي وممكن ال ي  ي، لكن حمف ض ا ن أحمه مل ي  ي، جئ

وك  يان قاح: جتيب مال كلي، فعنحمريو تطهيه، قاح ل : طُهره، كيف تطهره  
اخليان  ثان فيه ثالواحلة ل ؛ فأ قت اخليان اللالواحلة ل  و    ه علل امل  قة يف

املاحلة  ار عنوحما اخليان  قا فيه أربع احلة ل ، طهصر أم مي  طهصر،  ار عنوحما 
الطريقة  هأربع احلة ل  طهصر، واهلل و هلل رب العاملني ما لاعد علينا املاحلة ل ،  ق

 اأو، و ة: ا لافة.

اها كان املال  قا م  ياا، حنن ملَّلنا لكم مبلاح ا لافة وكان املال غي م  ُي ، لكن 
ت املال   ماها لص كان املال  قا مالا م  ياا، ماحلة ل  فيها ماآة غيَّ
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حلة و ار األفنا اللالواحلة لل احلة، يش ط زواح ال  ي، فإها ألفنا اللالواحلة لل 
 عنوحما أربع احلة ل  غي م  ي، ف ا اهللكم  أربع احلة ل  طهصر.

يه طهصٌر كليٌ  قه الوصر  اأو،:  ط أن يكصن ، يش  انن ُأليف، ا، املاله النَّهه
 املضاف كلياا، واملضاف اليه ال يش ط آصال كان قليالا أو كلياا.

 يَّت ة ل  وقعد فيها ماآة ف  صرٌ  أ رم: اها كان املال كلي، عنوحما ثالواحل
 احلة اللالواحلة ل ، وعنوحما ثالواحلة ل  ثاحمية قل ني غي م  ُيه وألفنا ا  ارت آ 

ل  غي م  ي ، ما اهللكم  طهر، فا لافة تنف  م  القليين وم  الكلي،  قه  صر  
 ا لافة.

ثيره املؤلف قاح: " طه ره  قصله:" ما معىن: "ف ْن ُأضيَ  إل  الماِ  النىِ ِس طه رهَ 
 " َثيره 

 يعا ماٌل طهصٌر كلي أم شةٌل طهصٌر كلي  ماٌل طهصٌر كلي.

 ال اب ليي مالا فيكصن  قا االآ لنال اآ لنال منقط .": غيُر تُراٍ  وَنْحِ ه"

 ": غيُر تُراٍ  وَنْحِ ه" $ ص علل كين حاح قصح املؤلف 
ُ
شكلة من الع ارات امل

ا ولعله مما تفرَّ  به املونف، فإن املسالد مل يقكر ا أكلر ا ألة أ  اب، قليين جوا
 ال ت وصر اال يف املال فقط، املسألة  قه ال ت وصر اال يف املال.
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ثيره فإها قلنا: " ، االآ لنال، ما اح هنا ا": ف ْن ُأضيَ  إل  الماِ  النىِ ِس طه رهَ 
ثيره لكن ملا عمَّ بقصله: "  قاح: ملسو هيلع هللا ىلص  ال اب، الن والطهصر يطلق علل": طه رهَ 

َمن، َطُه رُ  الطىيِّبُ  الصىِعيدُ »  .«ِنينَ سِ  َعْشرَ  اْلَما َ  َيِ دِ  َلمْ  َوْإنْ  اْلُم

فال اب طهصر أم ليي بطهصر  طهصر، ليي فقط  ص طا ر لكن ال اب طهصر؛ 
 ، فإحمه حيوين به ال وح عن طهار  املال يف "بابفي نفسه ُمطهِّره  ُنه طاهره 
 ال ي م".

ثيره "ملؤلف عنوما قاح: فا تطلق ر" : "طه  ور  اع اض ا ن: كل ة كأحمه": طه رهَ 
يُر غعلل ال اب، وتطلق علل املال، فقاح: ال، ال أريو   صح ال اب؛ فقاح: "

 ".ُترا ٍ 

  نح ه"ال اب عرفنا ف ا "  ال اب، ما املقوص  بن ص ال اب  وحن،نصه  

ا م اب اهللصاشة: أنَّ حنص ال اب  ص: الع ار  فيها اشكاح أيضاا، هكر بعض أ 
علل القصح: بأنَّ كين أجيال اأرض يوهلل هبا ال ي م، اتصَ باُرض من ظاهرها، 

وان كان مع  و املق ب: أنَّ ال ي م ال يكصن اال بال اب. لكن أكن أن يُقاح: 
 "نح ه". قا 
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 اب يف مقام الكاُأشنان، فإنَّ اُأشنان والوابصن قاحلٌم   "نح ه"وأكن أن يقاح: 
غسين ماآة الكلب، وآيأش معنا يف "باب ازالة النهاآة"، لكن لص آصال عرفنا 
ما  ص حنص ال اب أو مل حمعرفه فاهللكم: أنَّ ال طهي  نا خي ص باملال فقط ال يو ين 

 فيه ال تراٌب وال حنص ال اب.

،  ال افلص قلنا: "مال طهصر"  رجنا من ا شكاح، ولكن ملا قيين: "طهصٌر" اح
، ال اب.  أن يُ نيَّ أنَّ الطهصر  نا خي ص باملال؛ فاآ ُلناه

 . قا بالنس ة للطريقة اأو، ل طهي املال و ة: ا لافة، وتنف  يف القليين والكلي

، فإن و ة: زواح ال  ي، ت ك املال ح  ييوح ت يه بنفسه وأما الطريْ  الثاني :
ا؛ وهلقا هين يطهر  حمقصح: يطهر اها كان كليا تركد املال ح  زاح ت يه بنفسه ف

 ".أو زَاَل تَََغيَ ُر النِ ِس الكثيِر بنفِسهقاح: "

أما لص كان عنوك ماٌل قلييٌن ت يَّ ف ك ه ح  زاح ت يه فهين يوي طهصراا  ال، ال 
يوي طهصر، أ الا  ص لص وقعد فيه النهاآة ومل ي  ي من اأ ين فإحمه يكصن 

 لص ت ي وما زاح ال  ي ! فإحمه ال يطهر؛ وهلقا قيوه بالكلي. مساا، ف ا بال  

ن  قا و ة: طريقة الني  أو ال فريغ، أن تُفرُغ م الطريْ  الثالث  لتطهير الما :
 ل النهي.يعا من املا": أو نُِزَح منهاملال أو تشفط منه، وهكره املؤلف بقصله: "
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ِْيَ "  ا ا: أحمه  قه الطريقة وملا بقة كلي معن": يِّرٍ َثيره غيُر ُمتََغَ   " ،بعو الني ": فَب
ثيره.ال تنف  اال يف الكلي؛   ُنه ال يمكن أن يك ن قَّياًل ويبْ  بعدهَ 

 يعا من املال النهي.": أو نُِزَح منهقاح: "

أو كقا،  (44:33بالويالل )"حمُيه ": يعا أ قت منه و رت تشفط منه أو تأ ق 
 ا جيلاا منه بقة مع  مالٌ كلي غي م  ي، ففأ رجد منه بعضه، فل ا أ رجد 

 اهللكم حينئق    قا امل  قة يكصن مالا طهصراا.

ثيره غيُر ُمتَََغيٍِّر َطُهرَ " َِْي بعَدهَ   .قه الوصر اللالثيف  ": أو نُِزَح منه فَب

 تعا، ا،:  صر الش  واالش  اه يف املياه. $  احم قين املؤلف 

حمد عنوك مال واحو ما اش  ه ب يه  ص مالٌ، عنوحما مسأل ان: عنوحما الش ، أ
لكن  شككد يف حك ه،  ين  ص بال  علل اأ ين الطهصرية أم طرأ عليه ما 

 ينقله عن اأ ين   قا الش .

االش  اه: عنوك احمالان أحو ا طهصٌر وا  ر طا ر فاش  ها، أو عنوك احمالان 
 من هل  أحو ا طهصٌر وا  ر مي فاش  ها ف ا اهللكم يف كين  صر   

وإن ش ى في ن اسِ  ماٍ  أو غيرِه أو َطهارتِه بَََن  عَّ  : "$قاح املؤلف 

 ".اليْينِ 
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 قه مسألة الش ، اهللكم  احل اا يف الش : أحمَّ  اها شككد يف وجص  و ف  
 طارئ يقصلصن يف قاعو  فقهية: "اأ ين يف الوفات العارلة العوم".

 آلب الطهصرية و ف عارض أم ال  و ف عارض.

و ف عارض أم ال  عارض؛  -يعا تنهي املال-ب الطهصرية والطهار  آل
 اأ ين فيه العوم.

 ي أو عوم وجص ه فإحمنا حم ا علل اليقني، وأنَّ اأ ين 
ُ
اها شككنا يف وجص   قا امل
واليقني  :"وإن ش ى في ن اسِ  ماٍ  بَََن  عَّ  اليْينِ "أحمه طهصر،  قا معىن قصله: 

 عنوحما أنَّ املال طهصر.

 ما الوصر  اللاحمية 

وإن ش ى في ن اسِ  ماٍ  أو ان ش  يف طهار  املال، قاح: " الص رة الثاني :
 ".غيرِه أو َطهارتِه

ملين اللياب، عنوك ثصب ترك ه و ص طا ر،   رجعد قلد: واهلل "أو غيرِه": 
 .أكن وقعد عليه ماآة، فاأ ين أحمه طا ر؛ ت ا علل اليقني أحمه طا ر

وإن ش ى في ن اسِ  ماٍ  أو غيرِه يف طهار  املال؛ أحمه قاح: " ما  صر  ان ش 
 عرفنا  صر  الش  يف ماآ ه، ما  صر  الش  يف طهارته ": أو َطهارتِه
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تيقنا أنَّ  قا املال قو تنهَّي، عنوك  يان فيه ماحلة ل ، اخليان فصل يف الع ار  ال 
ال ا آافرت جالوا مبتراه أحمد، ووقعد فيه ماآة، أحمد قلد: أكن أحما عنوم

وآك ص ا يف اخليان فطهروا هبا املال القل عل د ماآ ه، فاأ ين أحمه مي، ا ن 
أحمد تيقند ماآ ه وشككد يف طهارته؛ ف ن  علل اليقني و ص كصحمه مساا،  قه 

  صر  الش .

 ".وإن اْشَتَبَه َطه ره بَنِ سٍ : "$قاح 

 بنهي.  قه الوصر  اأو، من االش  اه: اش  اه طهصر

، وال ُيْشتَََرُط لَّتيم  " ِم وإن اْشَتَبَه َطه ره بَنِ ٍس َحُرَف استعماُلهما ولم يََُتَحرى
 ".إراقُتهما وال َخَّْطُهما

 قه الوصر  اأو، من  صر االش  اه: أن يش  ه املال الطهصر باملال النهي، و ين 
 ي وصر  قا 

صلص   وجالل  يف وصَّر بي وصر يف القليين، وح  يف الكلي ي وصر، لكن  ص م 
 ، : رجيٌن أع ل، عنوه مال كلي  ياحمني ملالا املال القليين، ي وصر يف الكلي، ملالا

ُن الما  الَّْيَ عندنا ين س أحمه ي وصر؛  -أيها ا  ص  الكرام-املقوص  
 ، ف ا اهللكم بم رد وق ع الن اس  فيه
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لطهصرية، واحمالٌ علل أ ين ا  قا رجين عنوه احمالان: احمالٌ م يقٌن أحمه وقعد فيه ماآة،
ه ب ا، مكان ورج  وجال يريو أن ي صلأ فصجو أمامه احمالين، و ص ال يورل 
 ين  قا  ص القل تنهي أم  قا، ما يورل، وال عنوه غي ا، ال تقين ل ي صلأ 

 ب ي ا؛ اها عنوه غي ا اهلل و هلل، لكن ما عنوه غي ا، ف اها يون  

 ي تب عليه ثالثة أحكام:

ن  ل  ُكرمي اآ ع اله، ال أصز أن تس ع ين أياا منه ا، ملاها   الحكم اُول:
 ل .؛ وال توهلل الوال  م  هاستعمَّت فبان هذا ن س فْد استعمَّت الن س

 ين ي  رم  قاح ل : ال ي  رم، وبنالا علل  قا: فإنَّ الش   نا  اُمر الثاني:
 لب علل ويقصح: واهلل أكن ي ص مطلق ال   ، وال ي  رم، يعا ال ي وأ أ هو 

  ا كقا، ال، ي كه ا وين قين ا، ال ي م.  قا  ص اهللكم اللاليت.

 أحمه ين قين ا، ال ي م. الحكم الثال : 

كيف ي ي م وعنوه ماٌل طهصر  وعنوه مال طهصر بيقني يعا  ص   قد يْ ل قائَ:
 م يقن أحمه لويه مال طهصر، لكنه ال يورل  ين  ص  قا أم  قا 

ا لل ال الطهصر  قاح: ال،  ين حممُ  لنيهُمه أن يريق املاحلني مجيعاا ق ين ال ي م؛ ليكصن فاقوا
 ".وال ُيْشتَََرُط لَّتيم ِم إراقُتهما"
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طيب ال حمريقهم ما رأيكم خنلطهم م  بعض؛ ليويا مالا مساا، كلها توي مسة 
اح: ال، ق  قا يُمن،ُهي  قا وحمرتا  وحم ي م وحنن م يقنصن بعوم وجص  املال الطهصر،

 ".وال ُيْشتَََرُط لَّتيم ِم إراقُتهما وال َخَّْطُهما"

َال:  ا ومل ح،ُرم، اآ ع اهلُ تعا، مل يقكر  قه الكل ة قاح:  $لص أنَّ املؤلف  س

أليي يف   ،"وال ُيْشتَََرُط لَّتيم ِم إراقُتهما وال َخَّْطُهماوتي م، ومل يقين: " يُم ، ،رَّ 
  ين عوم االش اط أم ال كالمه  اللة علل عوم االش اط  اأ

يقصح: اها ا  لط طهصر بنهي فلي ي م،  ون أن يش ط اخللط، اها مل يش ط 
اخللط وال ا راقة معنا ا أ ا ليسد شرطاا، فل اها حمص عليها، واأ ين: أنَّ 

 املخ ورات ااا ينص فيها علل امله ات وال حي ال ا، ال فويين 

الف، فهناك قصٌح يف املق ب: أحمه ال بو حمص علل هل  اشار ا ا، اخل ال  ا :
من ا راقة واخللط للعلة الد هكرحما ا، فهقه رٌ  علل من قاح باش اط هل  و ص 

 .$اخلرقة 

 قه  صر  اش  اه الطهصر بالنهي. عنوحما اش  اه طهصر بطا ر، ماها قاح فيه 
$. 
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ومن  ا َغرف ً ن هذم وإن اْشَتَبَه بطاِهٍر تَََ ضىعَ منهما ُوض ً ا واحًدا،: "$قاح 

 ".واحدةً  َّى  صالةً وصَ  هذا َغرف ً 

  قه  صر  اش  اه الطهصر بالطا ر.

الرجين عنوه مال اآُ ع ين ُغ ي فيه يو  قاحلم من حمصم ليين حماقض للصلصل، واحمالٌ 
بال  علل طهصري ه، و رل ورج ؛ فاش  ه ا حمالان، ومل يعرف أيه ا الطهصر وأيه ا 

ال، ملاها ال ي ي م  النهي لص أحمه اآ ع ين النهي  الطا ر، ف اها يون   ي ي م 
 فإحمه يضر أم ال يضر  اآ ع اح النهي يضر أم ال ينف  

 ناك فرل بني القل يضر وبني القل ال ينف : اآ ع اح النهي يضر، اآ ع اح 
 الطا ر ال ينف ، ال يضر وال ينف .

"من هذا  قو  ،"حًداتَََ ضىَع منهما ُوض ً ا وا" :فل ا اش  ه الطهصر بالطا ر قاح
": وكين عضص ت سله مرتني، ومسهلل الرأو أيضاا مهن  قا ومن هذا َغرف ً  َغرف ً 

مس ه ومهن  قا مس ه، ف  سين كين عضص  مرتني مر ا هبقا ومر ا هبقا، احم هيد من 
ولصحل  ارتف  حوث بيقني أم ال  ارتف  حوث  بيقني، طيب لص فعلد  قا يف 

 الطريقة يف النهي  النهي، ما رأيكم  لص فعلنا حمفي
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ُنه أنت إذا فعَّته بالن س فتصَّي وأنت ن س ُمَضمىي زاح اأمر آصلاا؛ 
بالن اس   فال يصَّح هذا ما الن س، وإنما صَّح ما الطاهر  ُن الطاهر 

 .ال يضر

فاآ ع ين من  قا غرفة ومن  قا غرفة، ويولة  ال  واحو  وال حاجة ا، 
 ُنه صَّ  وقد ارتفا حد ه. التني؛ 

 " رف ً ومن هذا غَ  من هذا َغرف ً  تَََ ضىعَ منهما ُوض ً ا واحًدا،ملاها قاح املؤلف: "

 يعا يقصح: ال ت صلأ ولصلين.

 قو يقصح قاحلين: ملاها أحما ال أتصلأ من  قا ولصلاا، وأتصلأ من  قا ولصلاا 

قاح: ال؛ ل كصن حمي   يف الصلصل حمية جازمة، أحمد لص تصلأت من  قا وتصلأت 
حمد يف كين ولصل  منه ا ال جتيم أحم  ت صلأ مبال  طهصر، يعا ال جتيم من  قا أ

 أحم  حقيقةا ت صلأ ولصل شرعة؛ فلهقا ُجعهين ولصل واحو.

وعنوحما يف املق ب: ال ُتش ط النية يف اأعضال، لكن الصلصل البو له من حمية، 
 لأما كين عضص  ين البو فيه من حمية  ال، فكصحم  تصلأت يف ال واية حمصيد الصلص 

يف ال واية ُأيئ عن  بعو هل  وكصحم  غسلد مبال  طا ر  قا ال يؤثر يف   ة 
 الصلصل.
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 ".واحدةً  َّى  صالةً وصَ قاح: 

 وال يكرر الوال .

رئ هب ا يف "، وقو قُ "ُغرف " و"َغرف أصز لممممممممممممم ط ها بالضمممممممممممممم وبالف هلل:  "َغْرَف "

قُرهئ بالف هلل  [429}إِالَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ{]البقرة/ : قصله

 والضم.

 احم هل من اش  اه املياه.

َال:  يقصح: ملاها ال خيلطه ا فيكصن عنوحما ماٌل واحو  س

 لط الطا ر بالطهصر يسل ه الطهصرية، اها كان  قا الطا ر يُ ُي ال  ا : 
الطهصر، أمل أر معنا: أنَّ املال اها ت ي بطا ر  فإحمه ُيسلب الطهصرية أم ال  يسلب 

 .يةالطهصر 

ا ن لص جئنا مال ُغ هي فيه يو قاحلم من حمصم ما  ص م  ي أا الا فخلطناه با  ر 
ما الع ين  يقصلصن  نا: يُقوَّر املال  قا والفاا للوفة، فإها  لطنا ا ب عضه ا لص  

 كان والفاا يف الوفة يُ ُي أم ال يُ ُي  يُ ُي.

حمه قو يؤ ل  قا ا، آلب ف نالا علل  قا حمقصح: بالعكي اها  لطنا ا فإ
 الطهصرية.
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ح  لص كان ُأازجه، لكن حنن حمقصح: الطا ر  ص يوي طا ر، لكن  قه مسألة 
 ا ن:

حنن قلنا يف املال القل  الطه شةٌل طا ر: أحمه يسل ه الطهصرية بال  ي، لكن لص  
فق اكان مصافقاا له يف الوفة ملين  قا املال القل ُغ ي فيه يو قاحلم من حمصم ليين مص 

 له يف الوفة، فإها  الطه  ين يسل ه الطهصرية 

حمنمثر، فلص أ قت قطر  من املال القل ُغ ي فيه يو قاحلم من حمصم الليين  نْ ل:
وولع ها يف املال الطهصر، لص قورت  قه القطر  والفةا لل ال  ين آي  ي  قطر ، 

 ال لن ي  ي؛ اهاا ال يؤثر هل .

إحمه يسل ه لص كان والفاا له يف الوفة ل يه ف أما اها ولعد بم شيئاا كلياا  ييت
 الطهصرية.

احم قين ا ن ا، اش  اه مساحلين أ رم ت علق باالش  اه يف غي املياه و ة: اش  اه 
 اللياب.

َِّ َّى صَ   ٍ سَ  ِ بنَ  طاهرةه   يا ه  تْ هَ بََ تَ وإن اشْ : "$فقاح   صالةً     ٍ    فيَ 

 ".صالةً  وزادَ  سِ د الن ِ بعدَ 
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بي ه و  ين بي ه و ص يعلم أحمه عنوه ثالث ثياب كاحمد وقعد   قا رجيٌن رج  ا،
عليها ماآة، وغسلها،  قه اللياب اللالثة غسلها ب ي املال، حممثفها ب ي املال، 
 ارت  قه اللياب اللالثة ليي عليها أثر النهاآة ولكن عليها حكم النهاآة 

 املال الطهصر.أم ال  عليها حكم النهاآة؛ فإنَّ حكم النهاآة ال ييوح اال ب

ملا رج  ا، ال يد   ين يريو أن يولة؛ فف هلل  والب املالبي، فصجو أنَّ اللياب  
كلها مصجص   يف الووالب، اللياب اللالثة  قه مصجص   يف الووالب، والووالب 
فيه مخسة أثصاب، و ص ال يورل أل  قه اأثصاب  ص امل نهي وأيها  ص الطا ر، 

 ف اها يع ين 

َِّ     فيَّى صَ قاح: "  ".صالةً  وزادَ  سِ د الن ِ بعدَ  صالةً     ٍ  َ

يعا كم  ال  يولة  اح نا  قا  يولة أربعة  لصات، ملاها يولة أرب  
 لصات  لص  لل  ال  واحو  أال حي  ين أن يكصن قو  لل يف ثصب  م نهي، 

 والوال  يف اللصب امل نهي غي   ي ة؛ فال توهلل  الته.

ل يف لل يف ثالثة حمفي الشةل، لص  للص  لل يف ثصبني حمفي الشةل، لص  
أربعة يكصن قو تيقن أحمه  لل الفرض بيقني، والفرض قو وجب عليه بيقني أم 

 ال 
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ملا   ين الصقد الفرض وجب عليه بيقني أم ال  بيقني؛ فال خيرل منه اال بيقني؛ 
 ُن اليْين ال يزول بالش .

َِّ   فَّى صَ   ٍ سَ  ِ بنَ  طاهرةه   يا ه  تْ هَ بََ تَ وإن اشْ و قا معىن قصله: "  صالةً     ٍ  يَ 
 ه بيقني. لي يقن أحمه  لل فرل"  صالةً  ، "وزادَ الد  ة ثالثة": سِ د الن ِ بعدَ 

لوال  يف و قا م ٌا علل: أنَّ ا"،  ٍ مَ رى حَ مُ أو بِ   ٍ سَ  ِ بنَ ووق  يف بعض النسخ: "
 .اللصب اثرَّم أيضاا ال توهلل

صبة، ها، أو ثالث ثياب م وفقاح: عنول ثالثة ثياب من حرير، وال أصز ل س
 قا جمرم وأ ق ثياب من الناو وولعها يف بي ه، ثالث ثياب م وصبة، وا  لطد 
ُ رَّم ويييو  ال   حي  ين  قا  

بليابه،  ين حمقصح: يولة يف كين ثصب  بعو  امل
 فلنراجعها.

لكن بالنس ة للصب اهللرير والهلل، عنوه ملالا ثالث ثياب حرير يولة ثالثة مرات 
 ابعة.  قا معىن هل .ويييو ر 

 ". ِ يَ اآلنِ  با ُ تعا،: " $  هكر املؤلف 

ما ومناآ ة هكره: أنَّ ا حمال  ص  رف املياه، يعا املال عنو"  ِ يَ اآلنِ  با ُ ووجه هكر "
 تريو أن ت صلأ به ت صلأ به و ص يف ا حمية، و قا ال اب تض ن مسأل ني:
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 حكم ا حمية. المسعل  اُول :

 حكم أجيال املي ة. والمسعل  الثاني :

 .$أما حكم ا حمية فقكره بقصله 

 " ِ يَ اآلنِ  "با ُ  :$قاح 

  َ ا بً بى ضَ ومُ   ٍ ضى وفِ  بٍ هَ ذ ه إال آني َ ه واستعمالُ خاذُ اتِّ  باحُ ا يُ ِمينً ول   َ  طاهرٍ  إنا ٍ  "َ
منها إال  الطهارةُ  ح  صِ  ، وتَ ثَ نَْ ها ول  عَّ  أُ ها واستعمالُ اذُ خَ اتِّ  فُ رُ حْ بهما ف نه يَ 

 ارِ الكفى   ُ يَ آنِ  باحُ ، وتُ اج ٍ ح ُتها لغيرِ رَ باشَ مُ  هُ رَ . وُتكْ لحاج ٍ   ٍ ضى سيرًة من فِ َضبىً  يَ 
َى  ، باغٍ بدِ   ٍ تَ يْ مَ  دُ َّْ جِ  رُ هُ طْ ها، وال يَ حالُ  ََ هِ هم إن جُ هم، و يابُ حُ ذبائِ  ول  لم َتِح

َ  نُ بََ ، ولَ لحياةِ في ا طاهرٍ  ي انٍ من حَ  سٍ في يابِ  غِ الدبْ  ه بعدَ استعمالُ  باحُ ويُ   ها َو
مَ  من حيٍّ  ينَ بِ ونحِ ه، وما أُ  َعرٍ شَ  غيرَ   ه سَ  ِ ها نَ أجزائِ   ه".تِ تَ يْ فه َ 

 تعا، يف $ قا الكالم السابق  ص الكالم عن حكم ا حمية، وهكر املؤلف 

 حكم ا حمية اأ ين،   االآ لنال،   االآ لنال من االآ لنال.

 ف ا  ص اأ ين 
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ال: ال: كرمي  حمية الق ب والفضة، واالآ لنال من االآ لناأ ين: ا باحة، واالآ لن
ين الض َّة اليسي  من الفضة.  حه

َ  تعا،:  $قاح   ه".مالُ ه واستعخاذُ اتِّ  باحُ ا يُ ِمينً ول   َ  طاهرٍ  إنا ٍ  "َ

: بنيَّ لنا أنَّ اأ ين يف ا حمية  ص: اباحة ا اه ا واآ ع اهلا، وقيَّو هل  بشرط  أوالا
َ   حمية طا ر ، قاح: و ص: أن تكصن ا   رل بقل  ا حمال النهي.": طاهرٍ  إنا ٍ  "َ

أال يو ين يف ع صم كين احمال  طا ر  ا": ِمينً "ول   َ  وقصله:ا"، ِمينً "ول   َ  قاح:
يو ين، ملاها حمص عليها  اشار ا ا، اخلالف، فهناك من  الف قاح: ال، الل ني 

لص  خلالف. واملق ب: أحمه و ال أصز ملين الق ب والفضة. فأشار املؤلف  نا ا، ا
 كان ويناا فإحمه أصز.

ما اال اه وما االآ ع اح  ما  ص اال اه وما  ص ه": ه واستعمالُ خاذُ اتِّ  باحُ "يُ 
 االآ ع اح 

 اال اه: لليينة، واالآ ع اح: ملالا للصلصل وللشرب.

واحو عنوه احمال ولعه يف اجمللي يف الوالصن من  يف أصز أم ال  أصز؛  قا 
  اه. ا
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االآ ع اح: ي صلأ منه، أو ي  سين به، أو يشرب منه، أو يأكين فيه ا،   ره، 
َ   قا اأ ين. اهاا اأ ين: "  ه".ه واستعمالُ خاذُ اتِّ  باحُ يُ  طاهرٍ  إنا ٍ  َ

 ا بهما".بً بى ضَ ومُ   ٍ ضى وفِ  بٍ ذهَ  "إال آني َ االآ لنال: قصله: 

 ب ما فيه شةلٌ من القة، و الحظ ا حمية: عنوحما الق ب اخلالص، والفضة اخلالو
،  أو ما  " ٍ ضى أو آني  من فِ  بٍ ذهَ  إال آني َ ة و قا القل هكره، قاح: "أو من الفض

 ا بهما".بً بى ضَ "ومُ كان شةٌل من الق ب أو شةٌل من الفضة؛ وهلقا قاح: 

ض ب هب ا حُرم كين ما فيه شةلٌ من الق ب والفضة؛ 
ُ
ضبى  في ُن الواها حُرم امل

 لحاج   فغيرها من با  أول . الغالب ت ضا

واأمر ا  ر: أنَّ الض َّة ُيس لىن منها أشيال ور  فيها حمص باآ لنال  صر  وم   قا 
 حمقصح: اأ ين أ ا ُىرَّمة؛ ف ي ا من باب أو، أحمه حيرم.

فثحمية الق ب، و حمية الفضة، وما كان فيه شةٌل من الق ب أو من الفضة، فإحمه 
 ال اه، وحيرم اآ ع اهلا وعرفنا االآ ع اح، واالآ ع اح يفحيرم ا اه ا، وعرفنا ا

 أل شةل آصال يف طهار   أو أكين  أو شرب  وغي ا.

  ".ثَ نَْ ول  عَّ  أُ قاح: "
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قد  ُنهو ين  قا اشار  خلالف  ال، ليي اشار  للخالف، وااا  فٌ  لل ص م؛ 
تعماله، ال، اسيت هم اُنسان أنى اُنث  لما جاز لها التحَّي بالذهب جاز لها 

 اُنث  ي  ز لها التحَّي وال ي  ز لها استعمال الذهب.

 أحمه حيرم ا اه ا،  قا اهللكم ال كليفة. إًذا حكمها:

اها اآ ع ين  قه ا حمية يف الطهار  فهين الصلصل يوهلل أم  وأما الحكم ال ضعي:
 ي طين 

واحو تصلأ بثحمية الق ب أو  حمية الفضة  ين ولصؤه   يهلل أم ولصؤه باطين  
 منها". الطهارةُ  ح  صِ وتَ قاح: ولصؤه   يهلل؛ وهلقا قاح: "

 وملاها مل حمقين بأن ولصله غي   يهلل 

ق ضة النهة ي -أيها ا  ص  الكرام-فاحلو   قه مسألة وقاعو  يف املق ب: عنوحما 
الفسا ،  قا ليي فيه اشكاح، و قا القل يقرروحمه غال اا يف ك ب اأ صح عنو 

 ق ضة الفسا "، لكن عنوحما مسألة:اهللنابلة يقصلصن: "النهة ي

اآ ع اح املنهة عنه، أو ا تيان بالع ا   أو بالعقو علل وجه  منهة  عنه، وأحما أريو 
 أن أولهلل الفرل بني املسأل ني:
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ال ؛ فال  نا النهة تصجه ا، الو «اْلَعْصرِ  بََْعدَ  َصاَلةَ  اَل »عنوحما الشري اها قاح: 
عور ما حك ها  ال توهلل، وال حاجة  نا  ال  بعو العور اهاا الوال  بعو ال

 أن تنمثر  ين  قا م علٌق بالقات، أو بوفة ، أو بشرط.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى  }يَا لكن عنوحما أيها ا  ص  الكرام أمٌر بالصلمممممصل:

حُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ الصَّالةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَ

وعنوحما  ٌة عن اآمممممممممممم ع اح  حمية الق ب والفضممممممممممممة، ، [6إِلَى الْكَعْبَنيِ{]املائدة/

والنهة عام مل يقين: "ال ت صلئصا يف  حمية الق ب والفضة" هكر كرأها، فه عه ا 
 املكلف يف ع له، فهعين ولصله املأمصر به بإحمال  منهة  عنه، ف ا اهللكم 

و يف هات الع ا   أو العقو؛  نا:نْ ل ه اها كان  قا الشمممممممممممممةل املنهة عنه قو ُوجه
و يف هات الع ا   أو يف شمممممرط  من  أحمه املسمممممألة قو تكصن ع ا   أو عقو، اها ُوجه
و  قا الشممممممةل  شممممممروطها الد ال توممممممهلل اال هبا فإحمنا حنكم بالفسمممممما ، وأما اها ُوجه

 ا .املنهة عنه يف أمر   ارل فإحمنا ال حنكم بالفس

ول قريب  قا، لل قريب ال لل  قيق، وأحما من وجهة حممثرل  احل اا: أنَّ املورو حيرص 
 علل ما يُقُرب العلم ا، اأه ان وان مل يكن  ص  اية ال  قيق يف املسألة.
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ال  قيق ىله ال  يت والنمثر واملطصَّالت، لكن من باب ال قريب  ق  قه القاعو  
 الد تُقُرب ل  هل :

وجص  منهة عنه اق ن بع ا     ب أنَّ  قا املنهة عنه غي مصجص    اف ض عنو
، ما اهللكم يف  قه الع ا  ، احممثر فيها: فإن كان عنو احمعوامه الع ا    أ الا
  ي ة فإنَّ وجص ه ال يُفسو الع ا  ، وان كان احمعوامه أعين الع ا   فاآو  فإحمه 

 يُفسو الع ا  ، ولنوُصر هل :

ا حمسان به، مال ُىرَّم م وصب تصلأ ا حمسان به، ما اهللكم   ماٌل ُىرَّم تصلأ
الصلصل   يهلل أم غي   يهلل  غي   يهلل؛ أحمنا لص فرلنا املال غي مصجص   فال 
ولصل، ممكن ولصل بوون مال أم ليي ممكناا  ال ولصل احم فد  فة الصلصل،  قا 

 مصجصٌ  يف هات الع ا  .

ي ة تس  عصرته  الته   ي ة أم ال  غلص  لل ا حمسان وعليه ثياٌب ُىرَّم
   ي ة؛ لص فرلنا اللياب غي مصجص   العصر  مكشصفة والوال  باطلة.

رجيٌن تصلأ بإحمال الق ب، اف ض ا حمال غي مصجص ، اهللُرمة يف ا حمال أم يف املال  
يف ا حمال، اف ض ا حمال غي مصجص ، الصلصل   يهلل أم غي   يهلل  الصلصل 

   يهلل.
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حمية الق ب والفضة ت علق بأمر   ارل  عن هات الع ا   وعن شرطها القل فهنا  
 ال توهلل اال به.

 منها إال َضبىً ". الطهارةُ  ح  صِ وتَ قاح: "

 ً "منها إال َضبى  الطهارةُ  ح  صِ وتَ ا ن  قا االآ لنال من االآ لنال، قاح: "

ا اه ا واآ ع اهلا  م قا االآ لنال ي علق بي رم أم ب وهلل الطهار  منها  بي رم، حير 
اال املض ب فإحمه أصز، وليسد م علقة بالو ة، ال، الو ة بالعكي،  قا أو، 

 بالو ة.

 ".لحاج ٍ   ٍ ضى سيرًة من فِ إال َضبىً  يَ قاح: "

 االآ لنال من  حمية الق ب والفضة ال أصز اال بأربعة شروط:

  أصز.لطالل أو الو ان اليف الض، َّة فقط  ون غي ا، أما ماعوا الض ة ملين ا أواًل:

 أن تكصن الض ة يسي . الثاني:

ما  ة الض ة  اها احمكسر ا حمال ولعد له شيئاا ل ل ي ه وجم كسره  قا  ة 
 الض ة. 
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؛ أن تكصن يسي  ال ك ي ، واليسي والك ي  نا مرجعه ا، الُعرف والشرط الثاني:
لشرع، دد من ِقبَ اُن بعض الم اضا المرجا قَّنا إل  العر  وبعضها ُتحَ 

 هنا المرجا إل  الُعر .

خُيرل الق ب، أما اها كاحمد الض ة من ه ب  ": هذا الشرط الثال : ٍ ضى "من فِ 
 فال أصز.

 أن تكصن  قه الض ة هللاجة، و قا خُيرهل  صر  اليينة. الشرط الرابا:

جة أال اواحم  هصا ا، أنَّ اهللاجة  نا: أن ي علق هبا عرٌض غي اليينة، وليسد اهلل
 يصجو شةٌل غي الفضة.

لص عنوك حويو وحناو وأملصحميصم وفضة، واآ ع لد الفضة يف  قا ا حمال أحمه 
 احمكسر ال أجين تييينه، وأحمه أجص  يف الكسر، فهين أصز 

حمعم أصز، و قه تع م  نا حاجة، وليي املقوص  باهللاجة أن ال يصجو  ال  ا :
شرب الفضة وولع ها يف ا حمال وجئد ل غي الفضة، لكن ملا ا قت الض ة من 

منه قالصا: تصررعاا ال تشرب من املصل  القل فيه الفضة اشرب من مصل     ر؛ 
 ".حاج ٍ  ُتها لغيرِ رَ باشَ مُ  هُ رَ وُتكْ وهلقا قاح املؤلف: "

 فإها مل ك ىل ا، أن تض  ف   عنو الشرب علل ل ة الفضة فال تفعين.
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 أ الا توفق لل ال اال من  قا املصل  فإحمه أما اها ُوجوت اهللاجة و ار ما يف
 ."حاج ٍ  ُتها لغيرِ رَ باشَ مُ  هُ رَ وُتكْ " أصز وتيوح الكرا ة؛ أحمه قاح:

تعا، ا، مسألة  ة رجصٌي ا، اأ ين، اأ ين أنَّ ا حمية  $احم قين املؤلف 

م احة أم ال  م احة،  قا اأ ين، أال يو ين فيه  حمية املسل ني و حمية الكفار  
 يو ين.

 ".ارِ الكفى   ُ يَ آنِ  باحُ "وتُ  قاح:

 اباحة  حمية الكفار م  أ ا  ا لٌة يف ع صم كالمه  $ملاها هكر اهللهَّاول 

ُن بعض العَّما  قال: آني  الكفار ال ي  ز الشر  منها اشار  ا، اخلالف؛ 
 إال بعد غسَّها.

ا الكفار وليي هيعا  حميٌة اآ ع ل": ارِ الكفى   ُ يَ "آنِ  واحم  ه ا، أنَّ ا لافة  نا:
 املقوص   حمية  نعها الكفار.

أما ما  نعه الكفار آصال  حمية أو أل سة فإحمه بال  علل الطهار ، بين انَّ ثياب 
الكفار الد  نعص ا ومل يس ع لص ا با مجاي أ ا جاحلي ، لكن مسألة  حمية الكفار 

ؤلف أن ملاملقوص  هبا: الد اآ ع لها الكفار،  قه  ة ىين اخلالف القل أرا  ا
 ُيشي له.
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َى  ارِ الكفى   ُ يَ آنِ  باحُ وتُ قاح: "  ها".حالُ  ََ هِ إن جُ  همهم، و يابُ حُ ذبائِ  ول  لم َتِح

  حمية الكفار. المسعل  اُول :

 أشار ا،  الفني: -رمحة اهلل عليه-املؤلف  نا أشار ا،  الفني 

  الف من جعين  حمية الكفار ال تُ ا  اال بعو ال سين. الخال  اُول:

، وأما  حمية  الخال  الثاني: من قاح: انَّ  حمية أ ين الك اب جتصز من غي غسين 
 من ال كين هباحل هم فالبو أن تُ سين.

أشار اليها، كلها أشار  ]اليا [ ار عنوحما كم قصح  ثالثة أقصاح، كلها مصجص   يف 
 تعا،. $اليها املونف 

 .مل كين هباحل هم أنَّ اا ي  م ا  آصالا حلد هباحل هم أو والمعتمد عند:

ََ  إن "و يابُهم كقل  ثياهبم م احة قاح:  حاُلها". ُجِه

 آني  الكفار و يابهم عندنا لها  الث ص ر:

: أن يُعلم أ ا قو تنهسد،  ين  ة مرا   لل ؤلف  ال، ان ُعلهم أ ا ص رةه 
 تنهسد أب غسلها، ليي فيها اشكاح.
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هقه ال  نعص ا ومل يس ع لص ا، ف ان ُعلهم أ ا طا رٌ  ومل ت نهي، ك ا لص ص رةه:
اشكاح يف جصاز ا، لكن الوصر  الد أرا  أن ُيشي فيها ا، اخلالف  ة:  صر  
 حمية الكفار وثياهبم الد مل يُعلم حاهلا، ومعلصٌم أنَّ الكفار ال ي  رزون من 
النهاآة، فهناك اح  اٌح ك ٌي أن تكصن  قه قو تنهسد، لكن قاح:  قا 

  يابُهم"و  ، فقاح:بالش  ُن اليْين ال يزولقلنا عن اأ ين؛ االح  اح ال ين
ََ  إن  حاُلها". ُجِه

 معطصفة علل هباحل هم أم علل  حمية "و يابُهم" وقصله: 

َى  ارِ الكفى   ُ يَ آنِ " ين ثياهبم أم وت ا  يعا ولص مل كهم": هم، و يابُ حُ ذبائِ  ول  لم َتِح
 .ثياهبم   حمي هم وت ا  ثياهبم

َى و "وأما كل ة:    ني.فهقه مجلة مع لة تضعها بني شرط هم":حُ ذبائِ  ل  لم َتِح

أيها ا  ص  -تعا، ا، الكالم عن أجيال املي ة، وأجيال املي ة  $  احم قين املؤلف 

 علل ثالثة أحصاح. -الكرام

 سٍ في يابِ  غِ الدبْ  عدَ ه باستعمالُ  باحُ ، ويُ باغٍ بدِ   ٍ تَ يْ مَ  دُ َّْ جِ  رُ هُ طْ "وال يَ : $قاح 

َ  نُ بََ ، ولَ في الحياةِ  طاهرٍ  ي انٍ من حَ  ونحِ ه، وما  َعرٍ شَ  غيرَ   ه سَ  ِ ها نَ أجزائِ  ها َو
مَ  من حيٍّ  ينَ بِ أُ   . ه"تِ تَ يْ فه َ 
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جيال ط عاا عنوما حم كلم عن أ-أجيال املي ة ثالثة أحمصاي، مٌي ما ينهي باملصت 
 :-املي ة حنن حم كلم عن املي ة

 .ما ينهي باملصت وخُيفف بالوبغ 
 هي باملصت وال خُيفف.وما ين 
 .  وما ال ينهي باملصت أ الا

 ما ينهي باملصت وخُيفف بالوبغ ما  ص  جلو املي ة.

عنوحما ثالث  رجات: عنوحما الشعر اخلارجة، واأجيال الوا لية، والفا ين بينه ا 
 ص االو. فاأجيال الوا لية مسٌة ال ُ فف، واخلارجة و ص الشعر ال ينهي 

، وما بينه ا و ص االو له حكٌم بينه ا، فهص بينه ا حساا وحك اا،  باملصت أ الا
 ما اهللكم القل بينه ا 

أحمه ينهي باملصت، لكنه خُيفف بالوبغ، وقلنا: خُيفف بالوبغ ومل حمقين: يطهر 
 بالوبغ.

 بِدباٍغ". َمْيَت ٍ  ِجَّْدُ  َيْطُهرُ  "وال: $قاح 

   اليه.وآيأش ا شار اهاا جلو املي ة ال يطهر بالوباغ، لكن خُيفف بالوباغ 
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اهاا جلو املي ة ُعلهم أنَّ جلو املي ة أحمه ينهي مبص ا، وأحمه ال يطهر، لكنه خُيفف، 
 $وجلو املي ة ال يطهر بالوباغ، و قا  ص الو يهلل يف مق ب ا مام أمحو 

َْدْ  ُدِبغَ  َها ٍ إ أَي َما» تعا،، وقو بل  ه اأحا ييت أم مل ت ل ه  فيها أحا ييت:  فََ
 .، ولكنه أعلَّها$، وغيه،  قه اأحا ييت كلها بل د ا مام أمحو «َطُهرَ 

 ال تقصح: ا مام أمحو ما بل  ه اأحا ييت.

ال بل د اأحا ييت وأعلَّها، ال تل د عنوه، والروايات الد فيها ال نويص علل 
 فيها علَّة. $الوبغ ال تل د عنو ا مام أمحو 

، «َعَصبٍ  َواَل  ِ َها ٍ بِ  اْلَمْيَت ِ  ِمنْ  تََْنَتِفُع ا َأالى » طيب حوييت ع و اهلل بن ُعك،ينم:
 يهلل ق ين أن أصت بشهر،   -عليه الوال  والسالم-و قا يف   ر حيا  الن  

 .أم لعيف    يهلل عنو ا مام أمحو

ال تأش وكاكم امام من أحل ة الفقه واهللوييت ا، تو يهلل ابن  هذه مسعل  مهم :
  ص له تو يهلٌل وله تضعيف، فال تقصح: واهللحهر أو تضعيف فالن أو عالن، 

  الف السنة.  الف ما     ه أحمد من السنة ولعَّفه  ص، و ص أ رم من .

ال ش  أنَّ اخلالف يف تو يهلل اهللوييت وتضعيفه  الف مصجص  عنو اثوثني، 
لكن أحمد اها أر ت أن ُكاكم املق ب تقصح:  الفصا الو يهلل، و الفصا الضعيف، 
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ف، تأ ق ب و ي ا م  م ال ب و ي ات غي م، فا مام أمحو وأ قوا بالضعي
 ال ُيو هلل أحا ييت الوباغ.

وحوييت ع و اهلل بن ُعكيم   يهلٌل عنوه؛ قاح عنه   يهلل، وقاح يف بعض 
 املصال : ما أجص  اآنا ه.

: أنَّ جلو املي ة عنوه ال يطهر بالوباغ، $و قه رواية اا اعة عن ا مام أمحو 

 بالوباغ، كيف خيفف حك ه  ولكنه خُيفف حك ه

-عا الساحليناملاحلعات ي-اها ُ بغ فإحمه ي ا  اآ ع اله يف اليابسات  ون املاحلعات 
 ما املرا  به  االو. استعمالُه": "ويُباحُ ؛ وهلقا قاح: 

 الدْبِغ". "بعدَ 

 م  ي ا   بلالثة شروط، جلو املي ة ي ا  اآ ع اله بلالث شروط:

 الوبغ، فال بو أن يكصن موبصغاا.أن يكصن بعو  الشرط اُول:

أن يكصن اآ ع اله يف اليابسات  ون املاحلعات و قا معىن قصله:  الشرط الثاني:
 ياِبٍس". "في

أن يكصن  قا االو جلو حيصان طا ر يف اهلليا  فنهي باملصت،  الشرط الثال :
 ا .يواال فهص يف اأ ين حيصان طا ر مي مبصته، ال أحمه حيصاٌن أ الا مي يف اهلل
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 فهقه ثالثة شروط.

ذا ما يُْذِهب ما معىن الوبغ  الوبغ:  أن تضا فيه من الم اد واُشيا  الْرض َو
 عنه الرائح  والنتن ونح  ذل .

 اهاا  قا بالنس ة هللكم االو.

حمن قين ا، ما ينهي باملصت وال خُيفف، و ص: آاحلر أجيال املي ة، آصال عمث ها، 
َ   "ولَبََُنهاقاح:  أو ل نها، أو كين أجياحلها؛ وهلقا  َنِ َس ه". أجزاِئها َو

فهقا  ص النصي اللان القل ينهي وال خيفف، فيو ين فيه العمثم، يو ين فيه 
 الل م، يو ين فيه اللنب.

وأما اللاليت و ص: القل ال ينهي باملصت أ الا  ص الشعر، فإنَّ الشعر ما كان 
يعا  ونحِ ه": رٍ َشعَ  "غيرَ اح: شعراا طا راا يف اهلليا  فإحمه ال ينهي باملصت؛ وهلقا ق
 فال ينهي أ الا باملصت بين  ص بال  علل طهارته.

 ناك ما له حكم املي ة في ا آ ق و ص: املقطصي من اهللة، ف ا ُقطه  من اهللة فإنَّ 
 له حكم املي ة.

":" من أُبِينَ  "وما فقاح:  يعا ُقط . أُبِيَن" حيٍّ

 .ََمْيَتِته" حيٍّ فه  من أُبِينَ  "وما
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ف ا أُبني من الشعر، اها قوونا شعر ف ا اهللكم  طا ر؛ أن الشعر ال ينهي 
، واها قطعنا قطعةا من الل م من حيصان  حة  قا الل م مي.  باملصت أ الا

ما رأيكم في ا لص قطعنا قطعة من الس كة و ة حية  طا ر ؛ أن حك ه ك ي  ه 
 طهار ا وماآة.

ا قطعد منها شةل ف ك ها حكم املي ة،  ناك أشيال أ الا مي  ها طا ر ، فإه
 واملي ة طا ر ؛ فهقا طا ر.

واملي ات الطا ر  آ أش معنا يف "باب ازالة النهاآة ا  مة، وما ال حمفي له 
 آاحللة، وحيصان ال  ر القل ال يعيش اال فيه".

وهبقا حمكصن احم هينا من "باب ا حمية"، وحم وأ ان شال اهلل يف "باب االآ نهال" 
ا.  غوا

اهلل أعلم. و لل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني، واهلل و و 
 هلل رب العاملني.
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 اُسوَّ 

َال: يقصح: ملاها اشُ هطد النية يف غسين يو القاحلم من حمصم الليين  و ين تش ط  س
 ال س ية 

تش ط النية وال س ية، لكن  قه املسألة ما هكر ا املؤلف، ومصل   ال  ا :
 اط ال س ية والنية ليي  نا، مصلعه يف باب الصلصل، لكن  نا الكالم فقط اش

 عن املال.

َال: قصح املونف يف مسألة وقصي بصح ا  مة أو عقرته املاحلعة  ين ي علق  س
 بك ية ملال فقط، أو  ناك أشيال أ رم ت س ب يف  عصبة حمي  املال 

ه، أو أحمه نَّ املال كلي فيشق حميح: أنَّ املع م  نا: أ-واهلل أعلم-المثا ر  ال  ا :
 ماٌل قليين فال يشق حميحه، ليسد أمصر أ رم. واهلل أعلم.

َال:  يف مسألة االش  اه باللياب أال تكصن حمية غي جازمة يف الوال   س

 أن يولة. اهلل أعلم، ما أ رل،  قه مسألة ك ال ا، تأمين. ال  ا :

َال  : كيف معين الطا ر طهصراا س

 .]الروض[مل يقكره املؤلف، هكر ا يف  قه  ال  ا :
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علل كين حاح: اها ولعد عليه عنوك مال طا ر فكاثرته مبال  كلي  ييت ال ي  ي 
 الطهصر بالطا ر فإ  ا يويان مالا طهصراا.

َال:  قلد: احمه يسل ه الطهصرية،   (31:24:22ال يرف  حوث رجين  طهصر )س
  ين يكصن املال طهصر 

 .ال يسل ه الطهصرية ال، قلنا: احمهال  ا : 

َال:  رجين تصلأ من  حمية الق ب ف ا حك ه  س

 بيَّنا  قا: أنَّ  قا حيرم ويوهلل الصلصل. ال  ا :

َال:  ما حكم القربة الد يصل  فيها املال  س

 ال -أيها ا  ص  الكرام-، جلو املي ة -احم  هصا–اها كاحمد من جلو  ال  ا :
ُق،كَّل، اها ه

كي ه فهلوه   ه بالطريقة ا آالمية ه  ه وه يو ين فيه جلو اهلليصان امل
ب،غ.  ما حك ه  طا ر، ُ بهغ أو مل يُون

فالقهرب امل خق  من حيصاحمات مقبصحة  قه ال اشكاح يف طهار ا وتس ع ين يف 
 املاحلعات ويف اليابسات.

َال: أليي من الشرط أن يكصن املسخَّن بنهي غي م  ي ليكصن طهصراا  س
 مكرو اا 
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 ص املسخَّن بالنهي ال ي  ي لصحمه وال طع ه ي  ي فقط  رجة اهللرار ،  ال  ال  ا :
كيف ي  ي لصحمه ! اال اها   لد النهاآة فيه، اها   لد النهاآة فيه احم هل 

 املصلصي؛ يوي مي.

َال: : أنَّ  بغ االو خيفف النهاآة وال يييلها فهين توهلل -رمح  اهلل-قلد  س
 الوال  عليه 

 الوال  به.  ال، ال توهلل ال  ا :

َال:  ين يفُرل اهللنابلة بني: ورو  املال علل النهاآة، وورو  النهاآة علل  س
 املال 

حمعم يفُرقصن، وقو أشرحما ا،  قا: أحمه يف ورو  النهاآة علل املال ينهي  ال  ا :
 املال باملالقا ، يف ورو  املال علل النهاآة ينهي باالحمفواح.

َال:  بني مال مسخن بطا ر قاح: ما الفرل بني ط خ و  س

له ال ي  ي ليي  ناك يف  ا  -أيها ا  ص  الكرام-ال، املسخن بطا ر  ال  ا :
شةل طا ر، أحمد أ قت حطب اهللطب طا ر آخند به املال  قه  صر  

 املسخن بالطا ر، أما  صر  الط خ أن يُطن ،خ فيه.
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مجعني، واهلل و أ واهلل أعلم، و لل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه
 هلل رب العاملني.
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 الدرس الثامن
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل، و لل اهلل 

 وآلم علل رآصح اهلل وعلل  له و   ه ومن وااله، أما بعو.
أن يفقهنا يف الوين، وأن يعل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا  حمسأح اهلل 
أن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا، احمه ول هل  والقا ر عليه،   أما عل نا، و 

 بعو.
فقو آ ق معنا يف الورآني املاليني ما ي علق بأحكام املياه وأحكام ا حمية، وهكرحما 
أن املال ثالثة أقسام، و ة: طهصٌر، طا ر، ومي، وهكرحما أن اأ ين يف ا حمية 

ض ،ة لق ب والفضة، وُيس لىن من  قا االآ لنال: الا باحة، ُيس لىن من  قا  حمية ا
 اليسي  من الفضة هللاجة.

 با ُ : "حمشري يف باب االآ نهال، قاح املونف  وا ن بإهن اهلل 
 ".االستن ا 
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اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني،  
لشيخنا  ل  له و   ه أمجعني، اللهم اغفرو لل اهلل وآلم علل حم ينا اأمني، وعل

 ولصالويه ولل سل ني أمجعني يا رب العاملني.
 :قاح املونف 

 (االستن ا ِ  )با ُ 
 ْب ِ خُ الْ  نَ مِ  اهللِ بِ   ذُ عُ ، أَ اهللِ  مِ سْ )بِ : ق لُ  الخال ِ  دخ لِ  عندَ  ب  حَ تَ سْ يُ 
  ذَ َي اَُْ نِّ عَ  بَ هَ ذْ ي أَ ذِ الى  هِ َّى لِ  دُ مْ حَ ، الْ  َ انَ رَ فْ )غُ  منه: الخرو ِ  ( وعندَ  ِ ائِ بَ خَ الْ وَ 
، ٍَ عْ ونََ  دٍ  ِ سْ م ا عكسَ   خروجً نَ مْ ، ويُ   دخ اًل سرَ ه اليُ َِّ جْ رِ  ي( وتْديمُ انِ افَ عَ وَ 

ه مكانًا  لِ ه لبَ وارتيادُ  ه،، واستتارُ ضا ٍ ه في فَ دُ عْ  ، وبَُ سرَ ه اليُ جَِّ ه عَّ  رِ واعتمادُ 
ا ه  ال ً ه إل  رأسِ رِ ََ ذَ  َِ صْ ه من أَ لِ  ْ ن بََ م غَ رَ   إذا فََ سرَ ه اليُ ه بيدِ حُ سْ ً ا، ومَ خْ رِ 
َرَه  ال ً ونََ    ًا.   ََّ تََ  إن خا َ  هفي غيرِ  يَ  ِ نْ تََ سْ ه ليَ عِ  ضِ ه من مَ لُ    حَ ا، وتَ تَْ
ََ   بِ  اُ فْ ، ورَ تعال  إال لحاج ٍ  اهللِ  رُ َْ فيه ذِ  ه بشي ٍ دخ لُ  هُ رَ كْ ويُ  ه من  ِّ نَُ دُ  ه قب
 َُ المُ ضِ رْ ا ٍَّ ه فيه، وب لُ ، َو ه ه، واستن اؤُ مينِ ه بيجِ رْ فََ  س  ه، ومَ ونح ِ  ه في َش

 .نِ يْ رَ يَِّ النَى  ه بها، واستْبالُ واست مارُ 
ه في ه، وب لُ حاجتِ  ه ف قَ ثُ بْ ، ولُ نيانٍ بُ  ها في غيرِ واستدبارُ  الْبَّ ِ  استْبالُ  فُ رُ حْ ويَ 
ٍَ طَ   .ةه رَ مَ عَّيها  َ  ش رةٍ  وتحتَ  نافاٍ  ٍَّ وظِ  ري
ِْ  حِ ها أن يك نَ ون بعح ارٍ  لالست مارِ  طُ رَ تََ شْ ويُ   ْوثٍ ورَ  مٍ ظْ عَ  يرَ ا غيً طاهًرا ُمْن

ول   رُ ثََ َْ فعَ   ه يَ ِْ نْ مُ  َسحاتٍ مَ   الثُ  طُ رَ تََ شْ ، ويُ ي انٍ بحَ  ٍَ صِ تى ٍف ومُ رَ تََ ُمحْ  وطعافٍ 
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َِّ  االستن ا ُ  بُ  ِ ، ويَ ه عَّ  ِوْترٍ عُ طْ قَ  ن  سَ ، ويُ بٍ عَ ذي شُ  رٍ  َ بحَ  إال  خار ٍ  لك
 . مه م  يَ وال تََ  ض  ه ه وُ ََّ بَْ قََ  ح  صِ الريَح، وال يَ 

ن   اب " تض االستن ا ِ  با ُ  قه ا ن آيقكر املؤلف السنة؛ أن  قا ال اب "
قضال اهللاجة، وهكر فيه املؤلف آنناا ومكرو ات  وىرمات وواج ات، 

 املس   ات: احوم عشر   ولة، عو، ا ا ن؛ قاح: 
 ْب ِ خُ الْ  نَ مِ  اهللِ بِ   ذُ عُ ، أَ اهللِ  مِ سْ )بِ : ق لُ  الخال ِ  دخ لِ  عندَ  ب  حَ تَ سْ يُ " .1
 ".( ِ ائِ بَ خَ الْ وَ 

  ذَ َي اَُْ نِّ عَ  بَ هَ ذْ ي أَ ذِ الى  هِ َّى لِ  دُ مْ حَ ، الْ  َ انَ رَ فْ منه: )غُ  الخرو ِ  وعندَ " .2
 ".ي(انِ افَ عَ وَ 

 ".  دخ اًل سرَ ه اليُ َِّ جْ رِ  وتْديمُ " .3

 ".ٍَ عْ ونََ  دٍ  ِ مسْ  ا عكسَ   خروجً نَ مْ ويُ " .4

 ". سرَ ه اليُ جَِّ ه عَّ  رِ واعتمادُ " .5

 ".ضا ٍ ه في فَ دُ عْ بَُ و " .9

 ".هواستتارُ " .2

 ".ً اخْ ه مكانًا رِ  لِ ه لبَ وارتيادُ " .6

ه ه إل  رأسِ رِ ََ ذَ  َِ صْ ه من أَ لِ  ْ من بََ  غَ رَ   إذا فََ سرَ ه اليُ ه بيدِ حُ سْ ومَ " .9
 ".ا ال ً 

َرَه  ال ً ونََ " .13  ".اتَْ
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 ". ًا   ََّ تََ  ه إن خا َ في غيرِ  يَ  ِ نْ تََ سْ ه ليَ عِ  ضِ ه من مَ لُ    حَ وتَ " .11

يف املس   ،ات مما ي علق بث اب   ولة هكر ا املؤلف  قه احوم عشر  
 قضال اهللاجة.

 "، وقو حم ،هنا أن  قا ال  صيباالستن ا ِ  با ُ بعو قصله: "  قاح أولها:
بأ م مسألة  يف  " بص،ب أو عنصحمه املونف االستن ا ِ  با ُ و ص قصله: "

 اب قضال ثال اب، واال ففة ال اب مساحلين كلي  غي باب االآ نهال ت علق ب
 اهللاجة.

  :ق لُ  الخال ِ  دخ لِ  عندَ  ب  حَ تَ سْ يُ : " قه املس   ات أوهلا: قاح 
اخل احليت أو اخلُُ يت " اخلُ نيت و ( ِ ائِ بَ خَ الْ وَ  ْب ِ خُ الْ  نَ مِ  اهللِ بِ   ذُ عُ ، أَ اهللِ  مِ سْ )بِ 

 واخل احليت، رواي ان أو ل طان عنو أ ين العلم.
 ندَ عىن ق ين وال بعو وال أثنال  ق ين، "" عنو  نا مبعالخال ِ  دخ لِ  عندَ قصله: "
نه إذا ُ" يعا ق ين أن يو ين اخلالل، ملاها فس،رحما ا بأ ا ق ين  الخال ِ  دخ لِ 

ر اهلل تعال  ان ق ين أن ، فُيس  ب لإلحمسأراد، وأيًضا ُن الخال  ُيكره فيه َذ
 يو ين اخلالل.
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 واخلالل يُطلق علل أمرين: 
ُعو،  اُمر اُول: -

ُنه عبمر لقضال اهللاجة، و ص املرا   نا؛ املكان امل
صح: ، فق ين أن يو له يقالمكان الُمعدم لْضا  الحاج ، فاملرا   نا: بالدخ ل

 بسم اهلل، أعصه باهلل من اخل يت واخل احليت.

 أن يكصن يف اخلالل باملعىن اهللقيقة، و ص املكان اخلال، الص رة الثاني : -
 مل يق ب ملكان  معو  لقل ، ف   يقصحاها أرا  أن يقضة حاج ه يف الو رال و 

 القكر  اها أرا  أن يرف  ثصبه.

  ذَ َي اَُْ نِّ عَ  بَ هَ ذْ ي أَ ذِ الى  هِ َّى لِ  دُ مْ حَ ، الْ  َ انَ رَ فْ منه: )غُ  الخرو ِ  وعندَ : "والثاني
 " ق ين اخلرول وال بعو  بعو اخلرول.الخرو ِ  وعندَ " "ي(انِ افَ عَ وَ 

وييت   يهلل وال "  قا حيانِ افَ عَ   وَ ذَ َي اَُْ نِّ عَ  بَ هَ ذْ أَ ي ذِ الى  هِ َّى لِ  دُ مْ حَ الْ قصله: "
لعيف  لعيف، يضع،فه بعض العل ال واملشايخ، اهللوييت لعيف وال يوهلل، وان 
حس،نه بعض امل أ رون، ولكن اأكلر من أ ين اهللوييت علل لعف  قا اهللوييت،  
كيف يكصن حوييت لعيف وحمع ين به   ين ممكن يُع ين باهللوييت الضعيف وال 

ا مام أمحو يع ين باهللوييت الضعيف اها مل يكن شويو الضعف، ومل يكن ال  
 يف ال اب ما يوفعه،  قا شرطان:

 أال يكصن شويو الضعف. اُول: -

 أال يكصن يف ال اب ما يوفعه. الثاني: -

و قا اهللوييت علل وجه اخلوصص يف مسألة أآهين من مساحلين اهللالح واهللرام 
فيها أآهين وأقرب، وهلقا يف العلين البن أيب  و ة مسألة اأ عية واأهكار، واأمر
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ُآئين عن حوييت الرجي النهي والشيطان الرجيم  حامت أن أبا هرعة 
عنو   صح اخلالل، فقكر لعفه،   قاح: "ولكنه يُقاح فإحمه  عال" يعا أحمه  عالٌ 

 معناه   يهلل وليي فيه معىن والف للشري.
 -فقهو منها  نا ويف آاحلر أبصاب الو قه فاحلو  تس في–فاملقوص  أن ا مام أمحو 

 الع ين باهللوييت الضعيف عنو ا مام أمحو ثابد وكلي، لكن ك ا قلنا: بشرطني:
 أال يكصن اهللوييت شويو الضعف.  -

 وأال يكصن يف ال اب ما يوفعه. -

ماها يعا )أال يكصن اهللوييت شويو الضعف(  يكصن حوييت منكر أو باطين، 
هلل يعا ال يكصن يف ال اب ويف املسألة ما  ص أ )وأال يكصن يف ال اب ما يوفعه( 

 منه.
و قا اهللوييت علل وجه ال  ويو واخلوصص قاح عنه الشيخ ع و الرمحن بن 

قاح يف شرحه لك ابه أ صح اأحكام، قاح: "وقو حس،نه اهللافظ  جاآم 
قاح: "وال  الف  يف  ريىل أحا ييت اأهكار"، قاح الشيخ ابن جاآم 

  عية" ف لين  قا يُقمماح ولممص كممان اهللوييت لعيفاا.     يف مشروعية  قه اأ
 أن يقو،م رجله اليسرم عنو الو صح، و قا والهلل. اُمر الثال : 

 ".ا  خروجً نَ مْ ويُ أن يقوم رجله الي ىن عنو اخلرول، قاح: " :والرابا 
" فاملسهو يُقوم يف   صله الرجين الي ىن، ويف اخلرول منه ٍَ عْ ونََ  دٍ  ِ مسْ  عكسَ "
لرجين اليسرم، وكقل  النعين؛ فل ي النعين ت وأ بالي ىن، ويف اخلل  جتعين اخلل  ا

 ت وأ فيه باليسرم.
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أن يع  و علل رجله اليسرم، وجال يف  قا حوييت،  ص فيه  الخصَّ  الخامس :
لعف، ولكن املسألة ك ا قلد لكم: أن اهللوييت الضعيف يُع ين به يف ملين 

َيده الطب ُنه ال شي  في البا  يدفعه، بَ قا؛  اأط ال  ، فقو هكر بعضي
املعا رين أن االع  ا  علل الرجين اليسرم  ص أفضين طريقة من الناحية الط ية 

 لقضال اهللاجة.
عا يف " اها قضل حاج ه يف فضال ؛ يضا ه في فَ دُ عْ بَُ " الخصَّ  التي تَّيها:

، فإحمه يس  ب له أن يُ عو عن الناو،  ييت ال ي ممأه منممه  م الل، يف مكان   اح 
 النمماو ال براحل مة  وال بومصت  وال ب يه.

"  قا اآ  اره من املس   ات أم من هواستتارُ قاح: ": الخصَّ  التي تَّيها 
"  ين كالمه هواستتارُ "، املؤلف يقصح: "ُيسَتَحبالصاج ات   ص املؤلف يقصح: "

ص أحمه ل قا ُمسل،م وال غي ُمسل،م  اآ  ار ا حمسان عنو قضال اهللاجة مس  ب، ف
 قضل حاج ه ومل يس    ييت رأم الناو عصرته حمقصح:  الفد السنة.

 االآ  ار علل قس ني: اآ  ار واجب، واآ  ار مس  ب:
 االآ  ار الصاجب  ص: آ  العصر .  -

 املس  ب: آ  آاحلر ال ون. -

و قا والهلٌل جلة؛ أن بعض الناو قو يفهم الكالم علل غي وجهه   يع ض 
رعية مس  ب، الو يهلل واأ لة الش كيف االآ  ار يُقاح احمهعليه، فيقصح ل :  

توح علل وجصب آ  العصر ، و قا  الف اأ لة  املؤلف ما قوو  قا، وال 
يُ وصَّر وال خيطر بال اح أ الا أن يكصن قو قوو أن آ  العصر  ليي بصاجب، 
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ج ه اوااا املقوص  باالآ  ار: آ  آاحلر ال ون، فلص أن ا حمسان عنو قضال ح
ا   أ ورال  خر   قوي   ييت أن عصرته ال تمثهر لكن الناو يرون رأآه أو  وره، 

 فهقا حقق الصاجب وال ال  حقق الصاجب لكنه مل حيقق املس  ب.
يقضة حاج ه  " اها أرا  أنً اخْ ه مكانًا رِ  لِ ه لبَ وارتيادُ قاح: " الخصَّ  التي تَّيها:

لولب، ؛ يعا غي  لب، الر ص لو ابال صح فين  ة له أن يق ب ا، مكان  ر ص
 وما العلة يف  قا  ح  ال يرتو عليه رشاش ال صح.

 َِ صْ ه من أَ لِ  ْ بََ  من غَ رَ   إذا فََ سرَ ه اليُ ه بيدِ حُ سْ ومَ قاح: " الخصَّ  التي تَّيها:
" فُيس  ب لإلحمسان اها احم هل من قضال اهللاجة وفرغ أن اه  ال ً ه إل  رأسِ رِ ََ ذَ 

ي، م، ملاها قي،وه باليو اليسرم  أن آيأش معنا أحمه ال أأس  هكره باليو اليسر 
هكره بي ينه، ااا أس،ه بيوه اليسرم، في س  هكره بيوه اليسرم، من رأو القكر 
ا، رأو القكر، وأس ه ثالث مرات، ملاها  ليخرل ما يف القضيب من بقايا 

 روعة.ش  أ ا مشال صح، و قا أمت يف الطهار ، أمت بال ش ، وزيا   ال طهي ال 
َرهَ  ال ً ونََ " الخصَّ  التي تَّيها:  أن يُفسَّر بشةل   " ما املقوص  بالن   الن  ال بواتَْ

غي املسهلل، يُقاح: مس ه بيوه اليسرم من أ ين هكره ا، رأآه ثالثاا، فعنوحما الن  
 ُن العط  يْتضي المغايرة.ال بو أن حمفس،ره بشةل  غي املسهلل؛ 

فس،ر الن  بأحمه الوف  بالعضلة من غي اآ ع اح اليو،  الشيخ ابن علي ني 
ص   يعا ا حمسان يكصن بقايا ال صح يف قضي ه فيوف  بقص   ح  خُيرل ال قايا املصج

 .يف هكره،  قا الن  ك ا فس،ره الشيخ ابن علي ني 
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وبعضهم فس،ر الن  أحمه يكصن باليو، فيكصن معناه كري  القكر ثالث مرات ليخرل 
 ايا ما يف القضيب.بق

والن  واملسهلل من املس   ات،  قا  ص القصح اأوح يف املسألة أن الن  واملسهلل من 
املس   ات و ص املق ب، أما القصح بأن الن  واملسهلل من الصاج ات فهقا قصح 

 بعض املقا ب الفقهية، ولكن املق ب أحمه مس  ٌب وليي بصاجب.
ل املقا ب ب اأربعة، أ ين الن  مشرويٌ باتفاومشروعية الن  ىين اتفال بني املقا 

مشروعي ه، وروم عنه ع و اهلل  اأربعة، وقو جال يف حمص ا مام أمحو 
ا   ابنه أن ا مام أمحو   .كان ين  حم اا شويوا

" اها احم هل ا حمسان  ًا   ََّ تََ  ه إن خا َ في غيرِ  يَ  ِ نْ تََ سْ ه ليَ عِ  ضِ ه من مَ لُ    حَ وتَ قاح: "
اجة وأرا  أن يس نهة، فين  ة أن ي ن ل عن املكان القل فيه ال صح من قضال اهلل

أو ال احلط؛ ح  يكصن  قا أأمن علل حمفسه من ال لصث؛ أحمه قو يوب علل 
حمفسه من أجين االآ نهال في طاير شةٌل من املال الصاق  علل ال صح أو ال احلط 

 ". ًا   ََّ تََ  ه إن خا َ يرِ في غ يَ  ِ نْ تََ سْ ه ليَ عِ  ضِ ه من مَ لُ    حَ وتَ فيُنه،سه، وهلقا قاح: "
 احم هل من املس   ،ات،   شري يف املكرو ات، آيقكر املؤلف آ   مكرو ات.

 ."تعال  إال لحاج ٍ  اهللِ  رُ َْ فيه ذِ  ه بشي ٍ دخ لُ  هُ رَ كْ ويُ " .1

ََ   بِ  اُ فْ ورَ " .2 َُ  ِّ نَُ دُ  ه قب  ".ضِ رْ ه من ا

المُ " .3  ".ه فيهَو

ٍَّ وب لُ " .4  ".هونح ِ  ه في َش
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 ".هه بيمينِ جِ رْ فََ  س  ومَ " .5

 ".ه بهاه واست مارُ واستن اؤُ " .9

 ".نِ يْ رَ يَِّ النَى  واستْبالُ " .2

 . قه آ   مكرو ات هكر ا املؤلف 
أن يو ين  " فُيكره لإلحمسانتعال  اهللِ  رُ َْ فيه ذِ  ه بشي ٍ دخ لُ " أولها: 

اخلالل بشةل  فيه هكر اهلل تعا،، ملالا يكصن عنوه منت أو ك اب أو ورقة يكصن 
 ، فُيكره له أن يو ين اخلالل هبا.هلل  فيها هكرٌ 

" و قه قاعو ؛ أن املكرو ات تُ ا  عنو اهللاجة، إال لحاج ٍ قاح املؤلف: "
الضرورات ت يهلل اثرمات، واهللاجات ت يهلل املكرو ات، ملالا عنوه ك اٌب حمفيٌي 
خيشل من لياعه أو آرق ه أو شةل  من  قا فو ين اخلالل هلقه اهللاجة به، فال 

 بأو.
أن الو صح باملو ف ىرم، املؤلف أطلق، قاح:  هكر املر وال  وقو
قل  هكر " وأطلق، ومل يس لنه املو ف، وكتعال  اهللِ  رُ َْ فيه ذِ  ه بشي ٍ دخ لُ "

 احب املن هل، أطلق ومل يس لنه املو ف، ولكن املر اول حمص، علل أن 
يش   الاملو ف حيرم   صح اخلالل به، بين ان املر اول قاح يف ا حمواف: "و 

 يف كرأه عاقين".
ََ   بِ  اُ فْ ورَ " الثاني: َُ  ِّ نَُ دُ  ه قب صز له أن " اأ ين أن ا حمسان ال أضِ رْ ه من ا

يكشف عصرته اال هللاجة ح  لص كان  الياا، اها ُوجوت اهللاجة الواعية فين  ة 
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له أن يُقو،ر كشف العصر  بقور اهللاجة، فرف  ثصبه ق ين  حمصه من اأرض فيه كشٌف 
 عن اهللاجة، وهلقا كر صه. زاحلوٌ 

المُ " ومن المكروهات:  " يعا يف اخلالل.ه فيهَو
ٍَّ وب لُ " َذل :  " ملين الشق القل يكصن يف اأرض أو اهللفر  أوهونح ِ  ه في َش

 اا ر، فهقه ُيكره لإلحمسان أن ي صح فيها.
 " فُيكره لإلحمسان أن أي، فرجه باليو الي ىن.هه بيمينِ جِ رْ فََ  س  ومَ قاح: "

ي ىن، " فُيكره أن يس نهة أو يس ه ر بيوه اله بهاه واست مارُ واستن اؤُ ح: "قا
واالآ نهال واالآ ه ار تار ا يُطلق االآ نهال ويُرا  به ع صم ازالة اخلارل من 
الس يين، ع صم ا زالة آصال كاحمد باملال أو غيه، أما اها ُعطف االآ نهال 

 ال، واالآ ه ار باأحهار وحنص ا.واالآ ه ار فيكصن املرا  باالآ نهال: بامل
 " مانِ يْ رَ يَِّ النَى  واستْبالُ : "الد هكر ا املؤلف  من المكروهات أيًضا

ان:  ان  الني، ال نيان  ، و صر  املسألة يف غي ال نيان، أما يفهما الشمس والْمرالني،
ي  .نفإن ا حمسان أصز له أن يس ق ين الق لة ويس وبر ا فضالا عن اآ ق اح الني،

طيب اها ه ب ا حمسان ا، الفضال أو ا، مكان   اح  وكاحمد الش ي أمامه 
اآ ق اح الضصل أ عل الحمكشاف  -ك ا  ص معلصم–عنو قضال اهللاجة فإن  قا 

العصر  وال أآ  هلا  أيه ا أآ : أن تس ق ين الضصل أو أن ت ن ل عنه وال تس ق له  
ين   اهل ا أآ  يف اخلالل؛ أن ترك اآ قأال تس ق له، وهلقا كر صا اآ ق اح الني،

، وأما  للعصر ، و قا  ص الوليين علل  قه املسألة، و ص  لييٌن وتعلييٌن والهلٌل جلة،



155 
 

اها كاحمد الش ي فصل رأآه: فهنا ليي  ناك اآ ق اح، وكقل  اها قضل حاج ه 
 يف ال نيان.

ين ب ي  قا فقو علين به بعض اأ  اب  وأما تعليين الكرا ة يف اآ ق اح الني،
 ولكن  قا أقصم ما ُعلهلد به املسألة.

   احم قين ا، هكر اثرمات، أربعة أمصٌر ىرمة:
اهللاجة  يف غي ال نيان، فال أصز لإلحمسان عنو قضال الق لةه  اآ ق احُ  أولها: 

أن يس ق ين الق لة اها مل يكن يف ال نيان، وُعلم منه أحمه لص كان يف ال نيان جاز 
 هل .

اآ وبار الق لة يف غي ال نيان، أما اها كان يف  حرمات:الثاني من الم 
ال نيان فإحمه أصز، و نا االآ ق اح واالآ وبار خيرل فيه ا حمسان من النهة 
باالحنراف اليسي، خبالف اآ ق اح الق لة القل  ص شرط لو ة الوال ، فإحمه لص 

كصن مفرطاا، يعا ال ي احنرف عن الق لة احنرافاا يسياا ما  ام يف ااهة فإحمه ال يضر،
 ال يكصن تاركاا للشرط.

ا ن اآ ق اح الق لة  نا يُقوو به اآ ق اح عينها، وأما يف شروط الوال   
حين ا قلنا: اآ ق اح الق لة يُقوو به اآ ق اح جه ها، اال للقريب فإحمه ال بو من 

؛ وهلقا اآ ق اح عينها، واال فاأ ين أحمه اآ ق اح ااهة، أما  نا فاآ ق اح العني
لص أحمه احنرف يسياا عن جهة الق لة ولص كان مس ق الا ملطلق ااهة فإحمه ال يأ  

 بقل . 
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 قضال " يعا أن ي قل يفهحاجتِ  ه ف قَ ثُ بْ ولُ " الثال  من المحرمات: 
أم مكاحماا   "  نا زماحمااهحاجتِ  ف قَ اهللاجة فصل الصقد القل حي ال اليه، وقصله: "

ىن  أكلر من املو  الد حي ال اليها، وليي املقوص  مكاحماا مبعاأ هر أحمه زماحماا، يعا
 أن يكصن ك ه، فصل اهللاجة الد قضا ا.

 حيرم بصله يف مصال  ثالثة:  الرابا:
 ال صح يف الطريق: وقُمُيو بالطريق املسلصك. -

 ه الناو." خيرل به المثين القل ال ين ف  بنافاٍ  ٍَّ وظِ والمثين الناف ، وقصله: " -

اج ه " مقوص  ، فال أصز أن يقضة حةرَ مَ عَّيها  َ  ش رةٍ  تحتَ اللاليت: " -
كد شهر   اها كاحمد  قه الشهر  عليها ور ، طيب ان مل يكن علل الشهر  

 ور  أصز أم ال  أصز، ما مل تكن  الا حمافعاا.

احم قين بعو هل  ا، الصاج ات؛ أحمه قلنا: عنوحما يف ال اب: مس   ات ومكرو ات 
 ت، الصاجب  ص االآ ه ار، وفيه مساحلين: وىرمات وواج ا

 رت ه. المسعل  اُول : -

 حك ه.  والمسعل  الثاني : -
فله ثالث رتب، االآ نهال واالآ ه ار له ثالث رتب، هكر املؤلف  أما رُتبه:

 هكر الرت ة العليا فقاح:  الرت ة العليا والرت ة الوحميا ل فهم ما بينه ا، فقاح 
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 ه ر    قه  ة الرت ة العليا، اأفضين أن يس" ي بالما ِ ستن ِ  م يَ  رُ مِ  ْ تَ سْ "ويَ 
يس نهة باملال، واالآ ه ار يكصن باأحهار أو باملنا يين وحنص ا، فيأ ق منا يين 

 ملالا وأسهلل املصل    بعو هل  يُ  عها باملال،  قه الرت ة اأفضين.
 الرت ة اللاحمية مل يقكر ا املؤلف، و ة: أن يق ور علل املال.

ار من غي مال  اهاا االآ ه " ه االست مارُ ئُ زِ  ْ "ويُ هكر الرت ة اللاللة، فقاح: لكنه 
جميئ أم ال  جميئ، و ص الرت ة اللاللة، لكن  قه الرت ة اللاللة هلا شروط، اها أرا  
أن يق ور علل االآ ه ار باملسهلل هلا شروط، والحمثصا أن االآ ه ار  روٌل 

زال ُن اُصَ أن الن اس  ال تُ ل ىلها؛ عن اأ ين، و ص ر وة يُق ور هبا عل
، لكن  قه ر وة يف ازالة حكم النهاآة ر ،ص فيها الشري، وهلا إال بالما 

ُس ه ،ر منه، ومنها ما ي علق 
شروط،  قه الشروط منها ما ي علق باخلارل امل

س ه هر به كاأحهار وحنص ا، ومنها ما ي علق بالعو .
ُ
 بامل

ُ  ْعُد الخارِ يََ  إن لم ه االست مارُ ئُ زِ  ْ ويُ كره بقصله: "فق  أما ما يتعََّ بالخار :
"  قا الشرط القل ي علق باخلارل، فُيش ط لو ة االآ ه ار العادةِ  اَ ضِ  ْ مَ 

بوون املال، االآ ه ار باملنا يين وحنص ا ُيش ط يف اخلارل أال أاوز مصل  العا  ؛ 
ة فإها جاوزت النهاآأن  قه ر وة ور ت يف ىين  فال أاوز هبا عن ىلها، 

ىين العا   الد جرت العا   أن من ي صح أو ي  ص،ط يكصن ال صح أو ال احلط علل 
 قا املصل ، ما جاوز العا   أب فيه أن يُرج،  ا، اأ ين و ص ال سين باملال، 

ا   " فإن جاوز اخلارل مصل  العالعادةِ  اَ ضِ  ْ ُ  مَ ْعُد الخارِ إن لم يََ وهلقا قاح: "
 ملال.وجب غسله با
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 بعح ارٍ  ت مارِ لالس طُ رَ تََ شْ ويُ هكر ا بقصله: " الشرط المتعََّ بالُمست َمر به:
" والطا ر خيرل به النهي، فال يوهلل اآ ع اح شةل  طاهًرا ونحِ ها أن يك نَ 

مي  يف ازالة النهاآة، النهي مٌي يف هاته، فال يكصن مطهراا ل يه، اهاا الشرط 
 اأوح أن يكصن طا راا.

ِْ للان: "الشرط ا " أن يكصن منقياا، ولو املنقة: اأملي وحنصه، مما ال أكن ايً ُمْن
حوصح ا حمقال به، يعا ملين ال الآ ي  اأملي، اها مس د به ىين ال صح أو 

 حنصه فإحمه ال ينقة اثين بس ب حمعصم ه وملصآ ه.
سة " أن يكصن غي منهة  عنه، وقو جال النهة عن مخمٍ ظْ عَ  غيرَ الشرط اللاليت: "
 أمصر: العمثم.

نها ال "  قه مخسة أمصر جال النهة عي انٍ بحَ  ٍَ صِ تى ٍف، ومُ رَ تََ ، ُمحْ ، وطعافٍ ْوثٍ ورَ "
يوهلل االآ ه ار هبا، وال حمقصح: حيرم فقط، بين حمقصح: حيرم وال يوهلل، فلص 
اآ ه ر هبا ح  حوين االآ نقال املطلصب يف االآ ه ار، فهين ُأيحله  قا 

  أيحله  ال أيحله حينئق .ويق ب لي صلأ ويولة وال ال
 أنو قه اأمصر اخل سة أوهلا: العمثم، وقو هكر املؤلف شرط الطهار ، قاح: "

" اهًراط أن يك نَ " طيب العمثم أال خيرل بالشرط اأوح  ملا قلنا: "طاهًرا يك نَ 
أال خيرل العمثم  ملاها حمص، عليه  العمثم ليي بنهي علل كين حاح، عمثم الشا  

نا ا علل الطريقة ا آالمية وهك،ينا ا، عمث ها مي وال طا ر  املقك،ا ، شا  ه 
طا ر،  ين أصز االآ ه ار به  ال أصز م  أحمه طا ر، فليي كين العمثم  رل 

 "، أن فيه عمثم طا ر، فهقا منهٌة عنه م  كصحمه طا راا.طاهًرا أن يك نَ بقصلنا: "
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ا ر؛ فيه روث ط  قا العمثم، ف ا باح الروث  الروث حمفي الشةل وال كله مي 
 و ص روث اهلليصان القل يؤكين هلل ه.

" فال أصز االآ ه ار بالطعام، وقو ُعلين النهة عن االآ ه ار بالعمثم وطعافٍ "
والروث بأ ا طعام اان وطعام  واب اان، فإها كان طعام اان وطعام  واهبم 

 حيرم االآ ه ار به ف ن باب أو، طعام ا حمي.
أو فيها علم يُن ف  به فهقه ال  ال الد فيها هكٌر هلل " ملين اأور فٍ رَ تََ ُمحْ "

 أصز االآ ه ار هبا، ولص اآ ه ر مل يوهلل االآ ه ار 
" فإها حرم االآ ه ار بالروث أحمه طعام اهلليصان من اان، ي انٍ بحَ  ٍَ صِ تى ومُ "

 فءن حيرم االآ ه ار باهلليصان حمفسه من باب أو،.
 به. قه الشروط امل علقة باملس ه ،ر 

فعنوحما شرط   ة وشرط ك اح، فشرط وأما الشروط امل علقة بالعو :  
ول   رُ ثََ َْ عَ ف  ه يَ ِْ نْ مُ  َسحاتٍ مَ   الثُ  طُ رَ تََ شْ ويُ الو ة يف العو  ما  ص  قاح: "

"  قا شرط الو ة، أن يكصن االآ ه ار بلالث مس ات، بٍ عَ ذي شُ  رٍ  َ بحَ 
ما قال:ومل يقين بلالثة أحهار؛  " فلص أحمه بٍ عَ ذي شُ  رٍ  َ   بحَ ول" ُنه ُي زي َ 

أ ق حهراا ك ياا له ثالثة شعب أو ثالثة أطراف ف سهلل بكين طرف  مس ة  هلل، 
 ".َسحاتٍ مَ   الثُ  طُ رَ تََ شْ ويُ هل ، و قا معىن قصله: "

ولكن  قه املس ات اللالث ال خيلص اما أن حيوين هبا ا حمقال أو ال حيوين هبا 
ان مل حيوين هبا ا حمقال ال بو من الييا   ا حمقال، فإن حوين هبا ا حمقال أجيأت، و 

ح  حيوين ا حمقال، وما معىن ا حمقال باأحهار وحنص ا  ا حمقال باأحهار وحنص ا 
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قا اشار  ا، " ولعين  بٍ عَ ذي شُ  رٍ  َ ول  بحَ أن ي قل أثٌر ال يييله اال املال، قاح: "
  الف  ل عض أ ين العلم.

"  قا ِوْترٍ  ه عَّ عُ طْ قَ  ن  سَ ويُ بقصله: "وأما شرط الك اح يف العو  فهص ما هكره 
شرط الك اح يف العو ، شرط الو ة ثالث، اها أحمقل بأرب  مس ات، اها حوين 
ا حمقال بأرب  مس ات  أجيئ وال ال  أجيئ، لكن ُيس  ب أن يييو  امسة، اها 
 حوين ا حمقال مبس  ني أجيئ وال ال  ال ُأيئ؛ أحمه ال بو من ثالث مس ات.

االآ ه ار أو االآ نهال فقو   م به ال اب، فقكر حك ه ال كليفة  وأما حكم
 وحك ه الصلعة:

إال  خار ٍ  َِّ لك االستن ا ُ  بُ  ِ ويَ أما حك ه ال كليفة: فقكره بقصله: " -
"  قا  ص اهللكم ال كليفة: الصجصب، أن االآ نهال واجب، ولكنه  ين الريحَ 

َِّ  االستن ا ُ  بُ  ِ ويَ أب لكين  ارل  قاح: "  يس لنه " وملإال الريحَ  ر ٍ خا لك
 املؤلف غي الريهلل.

ولكن يف الك ب اأ رم من املق ب يقصلصن: أب االآ نهال لكين  ارل  مي  
ملُصث، فلص كان طا راا فال أب االآ نهال، ولص كان مساا غي ملُصث  ال أب 

 فٌ االآ نهال، ما  صر  النهي غي امللُصث  يقصلصن: لص كان يف ا حمسان جفا
شويو وامساك شويو، فخرل منه ال احلط حماشفاا، بعراا حماشفاا مل يلُصث املكان، مل 

ا، فهنا يقصلصن: ما فيه  اعة تس ه ر؛  مار ُزال  ُن االست ي لصث املكان أبوا
 .هذا حكمه التكَّيفي وه  ال ج  الن س، وهنا ال ي جد شي ، 

 أما حك ه الصلعة: فهص شرٌط. -
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ف ن تصلأ  " فاالآ نهال شرٌط لو ة الصلصل،مه م  يَ وال تََ  ض  ه وُ ه ََّ بَْ قََ  ح  صِ وال يَ "
بعو قضال حاج ه  ون أن يس نهة مل يوهلل ولصؤه، ملالا احمسان ه ب ا، 
 ورات املياه وقضل حاج ه، ومل يس نىله ومل يس ه ر،   قام وتصلأ، وبعو الصلصل 

ي غ اآ ه ر أو اآ نهل   ه ب و لل، ما تقصلصن يف  الته،   ي ة وال
   ي ة  غي   ي ة؛ أن الصلصل ال يوهلل اال بعو االآ نهال.

طيب ما تقصلصن يف رجين  اآ نهل، ولكن علل رجله شةلٌ من ال صح، علل السال، 
ما علل مصل  الصلصل، علل السال،   تصلأ وبعو الصلصل غسين  قه النهاآة 

لنهاآة ة او لل،  ين توهلل  الته وال ال  ااصاب: حمعم توهلل  الته، اهاا ازال
ليسد شرطاا لو ة الصلصل، ااا القل ُيش ط لو ة الصلصل من ازالة النهاآة 
 ص فقط مسألة االآ نهال أو االآ ه ار،  قا ما ي علق باالآ نهال أو 

 االآ ه ار.
**************** 

و،م عليها ، وقبعو هل  ا، ال  صي ات امل علقة بالصلصل   احم قين املؤلف
لسصاك وآنن الصلصل، ومناآ ة تقومي السصاك علل الصلصل؛ أن باباا و ص باب ا

السصاك يكصن يف أوح الصلصل، ولكا هكر السصاك و ص من أ وات ال نمثف هكر 
مجلةا من مساحلين النمثافة وآنن الفطر  يف  قا ال اب، ف ض ن  قا ال اب ثالث 

 مساحلين: 
 أحكام السصاك. -

 وآنن الفطر . -
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 وآنن الصلصل. -

: فقكر فيها أو اف السصاك، وأوقات السصاك، و فة كأحكاف الس افأما 
 ال سص،ك.

  :فأما أو اف السصاك فقاح 
 (ض  ِ ال ُ  نِ نَ وسُ  الس اكِ  )با ُ 

ٍَ مُ  نٍ يِّ لَ   دٍ ك بعُ    سَ التى  َى   سن نه : مَ  ٍ قَ رْ ه وخِ عِ بِ صْ ، إال بعُ تُ تى فَ تََ ال يََ  رٍّ ضِ مُ  غيرِ  ْن َ 
 ستاكُ ، ويَ مٍ فَ  رِ ي  غَ وتََ  وانتباهٍ  صالةٍ  عندَ  ده َى عَ تَ ، مُ الزوالِ  بعدَ  صائمٍ  لغيرِ  وقتٍ 
 التسمي ُ  بُ  ِ ًرا ويَ تَْ وِ  َُ حِ تَ كْ ا ويَ ِغبًّ  نُ هِ دى ويَ  ه اُيمنِ فمِ  بِ ا ب انِ ئً دِ تَ بْ ًضا مُ رْ عَ 

 . َزعُ َْ ُه الْ كرَ ، ويُ هعَّ  نفسِ   ْ خَ ما لم يَ  تانُ خِ الْ  بُ  ِ . ويَ رِ َْ ما الذِّ  في ال ض  ِ 
ٍَ  ن فِ  من بُ  ِ ا، ويَ  ال ً  نِ يْ فى الكَ  َُ سْ ، وغَ  اكُ الس ض  ِ ال ُ  ننِ ومن سُ   ناقضٍ  لي

َُ وتَ  صائمٍ  رِ فيهما لغي  ُ غَ والمبالَ   م استنشاقٍ   ٍ ضَ مَ ضْ بمَ  دا ةُ والبَ  ض  ٍ ل ُ   خَّي
 ُ الثانيُ  ََّ سْ ، والغَ نِ يْ نََ ذُ للُ  جديدٍ  ما ٍ  ذُ خْ ، وأَ نُ ، والتيامُ واُصاباِ  الكثيف ِ  الَّحي ِ 

 والثالثُ . 

 ها ا ن يف أو اف السصاك، ال سص،ك:  قه كل
 ". دٍ بعُ " .1

 ".نٍ يِّ لَ " .2

3. " ٍَ  ".ُمن

 ".رٍّ ضِ مُ  غيرِ " .4
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 ".تُ تى فَ تََ ال يََ " .5

 ". ٍ قَ رْ ه وخِ عِ بِ صْ ال بعُ " .9

  قه أو اف السصاك القل كوين به ا ابة السنة، آنة السصاك.
أن يكصن عص اا، وكصحمه عص اا خُيرل ال سص،ك با     أو  ال ص  اُول: 
 نويين أو خبرقة، فإ ا ليسد أعصا اا.ال سص،ك مب
أن يكصن العص  ليناا، فيه شةٌل من اللني والرطصبة،  رل بقل  العص  الثاني: 
 اليابي.
 أن يكصن منقياا،  رل بقل  العص  القل ال حيوين به ا حمقال. الثال :
 رل به ما كان فيه لرر، بعض الن اتات قو يكصن فيها لرر،  ":رٍّ ضِ مُ  "غيرِ 

  نب.فهقه جتُ 
التفتت  ُنه ل  حصَأن يكصن  قا العص  مما ال ي ف د أثنال ال سص،ك؛ الخامس: 

 ف ن هذا ال يحصَ به النظاف  وإنما يحتا  اُنسان إل  تنظي  فمه بعده.
َّم  "؛  دٍ عُ ب"  قا توريهلٌل مبفهصم قصله: " ٍ قَ رْ ه وخِ عِ بِ صْ ال بعُ : "وقاح  ُنَ 

 فه ف.صح ب صبٍا وال خرق ، فصرمح بهذا المع د مفه ف المخالف  فيها أنه ال ي
وأما أوقات السصاك أيها ا  ص  الكرام فعنوحما: وقد ُآنية ، ووقد كرا ة ، ووقد 

َى   سن نه مَ تأكو، فأما وقد السني،ة فقكره بقصله: " لسن،ية، "  قا وقد اوقتٍ  َ
 قات.و وقد السني،ة كين آاعات اليصم من ليين  أو  ار، فالسصاك مسنصٌن يف كين اأ
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  ب "  قا وقد الكرا ة، ال ُيسالزوالِ  بعدَ  صائمٍ  لغيرِ وأما وقد الكرا ة فقاح: "
فيه السصاك بين ُيكره، و ص ال سص،ك للواحلم بعو اليواح، ما الوليين علل أن الواحلم، 
أحما أحياحماا أشي للوليين  ا ةا يف املساحلين الد يكصن فيها اآ  راب أو اآ نكار، 

 لواحلم بعو اليواح ملاها كر صا السصاك ل
، و ة: أن أثر الطاعة ال تس  ب  قه القاعو  يف مق ب ا مام أمحو 

: ازال ه، وهلا مساحلين، اخللصف القل يكصن يف فم الواحلم، قاح 
ه  الرائح   الخَّ  : «اْلِمْس ِ  رِيحِ  ِمنْ  الَّىهِ  ِعْندَ  َأطَْيبُ  الصىاِئمِ  َفمِ  لُخَُّ  ُ »

ح ه الراحل ة تمثهر بعو اليواح، فسصاكه بعو اليوا،  قالتي تك ن في فم الصائم
من ريهلل املس ، فال يشري  هلقه الراحل ة الد  ة أطيب عنو اهلل ازالٌة 

لإلحمسان أن يييلها، و قه الراحل ة الد جال اهللوييت فيها  ة  لصف فم الواحلم 
أو  لصف معوته   لصف ف ه، فال ُيس  ب ازال ه من الفم، ب ض النمثر عن  

علاا من املعو  أو ليي من علاا من املعو ، ااا السصاك يييين الراحل ة املصجص   كصحمه من 
 يف الفم.

كقل  من حممثاحلر  قه املسألة أ م يقصلصن يف املع كف: ُيس ب لإلحمسان أن 
يولة العيو يف أحسن اللياب اال املع كف ففة ثياب اع كافه، ومنها كقل  اها 

 لة  قا ال اب القل  ص أثر السهص ، كقل آهو علل ال اب فإحمه ال يشري له ازا
 شهيو املعركة فإحمه ال يُ سَّين ابقالا علل أثر الطاعة.

  قا وقد الكرا ة: بعو اليواح للواحلم.
 وقد ال أكو ما  ص  ثالثة أوقات:
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 " عنو الوال ، ق لها ط عاا.صالةٍ  عندَ  ده َى عَ تَ مُ " -
 م من النصم." عنو االحم  اه من النصم؛ يعا عنو القياوانتباهٍ " -
 " وت ي راحل ة الفم؛ آصال كان ت ي، بطصح آكصت  أو بطعام  مٍ فَ  رِ ي  غَ وتََ " -

 أو ب ي هل ،  قا بالنس ة لصقد السصاك.
أن السصاك يكصن عرلاا،  كقا يعا  وأما  فة ال سص،ك هكر املؤلف 

ني،  بالنمثر ا، اأآنان، وي  وئ  احمب ف ه اأأن، في وأ من من وف الفم ا، الي
"  ين ي وأ  كقا نِ ه اُيمفمِ  بِ ا ب انِ ئً دِ تَ بْ مُ   الشق اللان ا، اليسار، ما معىن "

من الي ني ا، اليسار  وال ي وأ من املن وف فيأ ق الشق اأأن   الشق اأيسر  
 ".ه اُيمنِ فمِ  بِ ا ب انِ ئً دِ تَ بْ مُ اللان، "

 فطر  وما هللق هبا؛ا، آنن الفطر ، وهكر يف آنن ال   احم قين املؤلف 
ر ت ابًعا لها ر سنن الفطرة  م َذ صاج ة ، فقكر السنن وهكر بعض اأمصر الُنه َذ

 وهكر ما خيالف آنن الفطر  من املكرو ات، ف وأ أوالا بالسنن فقاح 
 هكر آن ني: 

 ".اِغبًّ  نُ هِ دى ويَ " .1

 ". ًراتَْ وِ  َُ حِ تَ كْ ويَ " .2

عر ، ف سريهلل الشن اُدهانه  تسريح الشعر ما استعمال شيٍ  م اُدمهان:
م  اآ ع اح شةل  من اأ  ان ين  ة أن يكصن غ ًّا، يعا ما يكصن كين يصم 
ا حمسان يض  يف شعره بلسم، وال يض  يف شعره كرأات وأشيال؛ فإن  قا فيه 
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تنع،م زاحلو ال يليق بالرجين، لكن اها كان يو، ن أو يض  زيد أو   ن أو شةل 
 يصماا يو، ن ويصماا ال يو، ن.من  قا فإحمه أعله غ ًّا؛ 

 " يعا يف كين عني  ثالث مرات، ومن الطراحلف  نا ما هكرهًراتَْ وِ  َُ حِ تَ كْ ويَ قاح: "
لنا بعض املشايخ أن شخواا كان ي علم من الك ب، وتعل صن كقير أ ين العلم 

 من أ ق العلم من الك ب و ا ةا لل   وئ:
 اها ُرمد العلصم ب ي شيخ  

 ي  ح وتل  ي اأمصر عل
 توو،ل بال نات علل رجاح  

 

 تضين علل الوراط املس قيم 
 توي ألين، من تصما اهللكيم
 يريووا بقاك جنات النعيم

 
أحو م قرأ اهللوييت من الو ف   جال حيو،ث الناو فقاح: حو،ثنا  د   

 بن كد، عن شف ان ال صرل، عن جالو ااوال، عن أتش أن الن  
 من يوص،ب لنا ا اهللوييت    ،ف، " ما  قاذهب ا عنا"قاح: 
"حو،ثنا  د بن كد"  صاهبا، تعرفصن اأولني ما كاحمصا يضعصن النقاط،  -

 يه. الص يك  صن من غي حمقط، " د بن كد" حيىي بن حيىي، لعله الليلة وال غ
 "عن شف ان ال صرل" من  ص شف ان ال صرل  قا  آفيان اللصرل. -
 ال."عن جالو ااوال"  الو اهللق،  -
 "عن أتش" أحمي. -
"  قا أيضاا ُمو ،ف، "اذهب ا عنا"قاح:  "أن الن   -

 .«ِغبًّا ادىِهُن ا»و صاهبا: 
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 احم هل من السنن،   هكر الصاج ات، فقكر أمرين يف الصاج ات، قاح:
 ".رِ َْ ما الذِّ  في ال ض  ِ  التسمي ُ  بُ  ِ ويَ " .1

 ".هعَّ  نفسِ   ْ خَ ما لم يَ  تانُ خِ الْ  بُ  ِ ويَ " .2

اج ة يف "، وال س ية و في ال ض  ِ  التسمي ُ الصاج ات الد هكر ا  نا: "اأوح من 
الصلصل، ويف ال سين، ويف غسين يو القاحلم من حمصم ليين  الناقض للصلصل، وال س ية 
 ة من واج ات الصلصل ال من فروله، وآيأش معنا أن للصلصل فرولاا، وأما 

فإن  ها حمسة ال س يةال س ية فهة واج ة، وما الفرل بني الصاجب والفرض  ا
 ولصحله يوهلل.

 قا  ص " و رِ َْ ما الذ   في ال ض  ِ  التسمي ُ  بُ  ِ ويَ وهكر املؤلف  قا، قاح: "
" رِ َْ ما الذ     ِ في ال ض التسمي ُ  بُ  ِ ويَ اأحسن يف ل ط  قه الع ار  أن يُقاح: "

ر بالضم ه  ذَُر الَّْب الذي ضده النسيانبضم القاح؛  أما القُكر ، و ُن الذَ 
بالكسر فهص هكر اللسان القل لوه السكصت، واملرا   نا م  القُكر يعا م  
عوم النسيان، فإ ا تسقط يف حق الناآة، و قا أيضاا يف قصهلم: واآ و اب 
هُكر ا،  قا اأحسن، ويوهلل أن يُقاح: القكر علل معىن هكر القلب، ليي  طئاا، 

 لكن القُكر بالضم أحسن.
 قا اللان من الصاج ات، اخل ان واجب، علل املق ب  "تانُ خِ الْ  بُ  ِ ويَ قاح: "

فسه " فاملخ نت له  صرتان: أن خياف علل حمهعَّ  نفسِ   ْ خَ ما لم يَ أحمه واجب، "
باخل ان، وأال خياف، ف ن ال خياف علل حمفسه فإحمه يف حقه واجب، وأما من 
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  و عخياف علل حمفسه الضرر باخل ان فال أب اخل ان عليه، وال فرل يف  قا يف م
 املق ب بني القكر واأحملل كال ا أب عليه ا.

ا و ص: قاح: " " ما َزعُ َْ ُه الْ كرَ ويُ   احم قين ا، املكرو ات، فقكر مكرو اا واحوا
مناآ ة هكر القيي  نا  مناآ ة هل  أن آنن الفطر  كلٌي منها ي علق بالشعر، 

 الل ية، فقكروا اآ   اب اأ ق من الشارب أو حف الشارب، وهكروا اعفال
وهكروا أيضاا مما ي علق بالشعر: كرا ة القيي، وما  ص القيي  القيي  ص حلق بعض 
الشعر وترك بعضه، حلق بعض شعر الرأو وترك بعضه، فهقا القيي مكروه، وأما 
من يفعين القيي تش هاا بالكفار فهنا يُنمثر فيه من جهة النهة عن ال ش ه بالكفار 

ار، اأحيان يفعين ا حمسان القيي تش هاا بالكف ال جمر  النهة عن القيي، ف عض
 فيكصن  نا عنوحما النهة أقصم من جمر  النهة عن القيي.

   احم قين ا، آنن الصلصل،  م تس  آنن: 
 "."الس اكُ  .1

ٍَ  من ن فِ  بُ  ِ ا، ويَ  ال ً  نِ يْ فى الكَ  َُ سْ "وغَ  .2  ."  ٍ ضل ُ  ناقضٍ  لي

 ". م استنشاقٍ   ٍ ضَ مَ ضْ بمَ  دا ةُ والبَ " .3

 ".صائمٍ  فيهما لغيرِ   ُ غَ والمبالَ " .4

َُ وتَ " .5  ".واُصاباِ  الكثيف ِ  الَّحي ِ  خَّي

 ".نُ والتيامُ " .9

 ".نِ يْ نََ ذُ للُ  جديدٍ  ما ٍ  ذُ خْ وأَ " .2

 ".ُ  الثاني ُ ََّ سْ والغَ " .6
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 ".والثالث ُ " .9

فهص السصاك، وقو آ ق معنا أن السصاك يكصن عنو أوح الصلصل، أن  أما اُول:
 ي صلأ.يكصن ق ين أن ي وأ يف ولصحله يس اك   

غسين الكفني ثالثاا، وغسين الكفني ثالثاا اأ ين أحمه  الثاني من سنن ال ض  :
مس  ب، ولكنه يكصن واج اا يف حالة القاحلم من حمصم ليين  حماقض  لصلصل، ثالثة 

 شروط:
 أن يكصن قاحل اا من النصم. -

 وأن يكصن  قا النصم حمصم ليين. -

 وأن يكصن حماقضاا للصلصل. -

 للالث يف الورو املالة.وقو شرحنا  قه اث زات ا
 ال وال  باملض ضة   االآ نشال، ال تيب يف الصلصل عللوالثال  من السنن: 

حمصعني: ترتيٌب مس  ب، وترتيب واجب، ال تيب املس  ب:  ص ال تيب بني 
أجيال الفرض الصاحو، فال ول يف املض ضة فاالآ نشال   غسين الصجه  قا ال تيب 

ة أ بصجهه   باملض ضة أو   باالآ نشال   باملض ضليي بصاجب؛ وهلقا لص بو
جاز وأجيأ، أن الصجه م  املض ضة واالآ نشال كلها عضص واحو، فاملض ضة 

 واالآ نشال  ا الن يف غسين الصجه.
شال، " فُيس  ب امل ال ة يف املض ضة واالآ نصائمٍ  فيهما لغيرِ   ُ غَ والمبالَ "

م، والصاجب ل يف الفم ح  يوين ا، مجي  الفوامل ال ة يف املض ضة:  ة كري  املا
أ ىن ا ار ، أ ىن ا ار  يف الفم، اها أ راه قليالا يف الفم   لفمثه فقو حوين الصاجب، 
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ولكن اأفضين  ص امل ال ة ل ي الواحلم، وأما امل ال ة يف االآ نشال: فهة اج قاب 
 املال باأحمف ا، أعاله.

ؤلف خليين لل ية وال خليين لء اب ، واملال خليين، ال  ومن سنن ال ض   أيًضا:
َُ وتَ قاح: "  فيفة،  " والل ية تار ا تكصن كليفة وتار ا تكصنالكثيف ِ  الَّحي ِ  خَّي

فالل ية اخلفيفة أب غسلها وأب غسين ال شر ، فيهب ايواح املال ا، ال شر ، 
وأما الل ية الكليفة فإحمه أب غسين  ا ر ا،  ا ر ا أب غسله وُيس  ب 

ها؛ يعا ا  اح املال من  الهلا، وليي املقوص  بال خليين ايواح املال ا،  ليل
 ال شر ، املقوص  بال خليين أن يو ين املال من  الهلا ال أن يوين املال ا، ال شر .
 ُيس  ب أيضاا  ليين اأ اب ، ويقصلصن: أ اب  الرجلني  كو من أ اب  اليوين.

ر من السنن أيًضا: فال ول  ،ه  من الترتيب المستحب امن:والتيال يامن،   م َذ
بالي ني   اليسار، تقومي الي ني علل اليسار  ص من ال تيب املس  ب ال الصاجب؛ 

اليسرم، ولكن  ومل يقكر الي ىن  ، [6}وَأَيْدِيَكُمْ{]املائدة/ ُن اآلي  جا ت:
 اب غسين الي ىن   ح، علل اآ  «ِبَمَياِمِنُكمْ  فَاْبَدُ وا تَََ ضىْعُتمْ  إَذا»اهللوييت: 

.  أوالا
 اها مسهلل رأآه   مسهلل أهحميه" نِ يْ نََ ذُ للُ  جديدٍ  ما ٍ  ذُ خْ وأَ َذل  من السنن: "

ا  بنفي املال القل مسهلل رأآه به أجيئ، ولكن اأفضين أن يأ ق مالاا جويوا
 لءهحمني.

ال سلة اللاحمية وال سلة اللاللة، واال فالصاجب أن ي صلأ مر ا َذل  من السنن: 
 زا  علل هل  فهص مس  ب.مر  وما 
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  قه آنن الصلصل.
بعو هل  ا، فروض الصلصل و ف ه، و قا ال اب  احم قين املؤلف  

 هكر فيه املؤلف ثالث مساحلين رحليسية:
 فروض الصلصل. المسعل  اُول : -

 شرط النية يف الصلصل. المسعل  الثاني : -

  فة الصلصل.  م الكالف عن: -

 : بول بفروله فقاح 
 ه(تُ فَ وصِ  ض  ِ ل ُ ا فرضِ  )با ُ 

َُ منه، وغَ   ِ واُنْ  والفمِ  ال جهِ  َُ سْ : غَ  ه تى ه سِ فروضُ   الرأسِ  حُ سْ ، ومَ اليدينِ  س
 ُُ  ََ سْ غَ  رَ خِّ ََ ، وهي أن ال يَُ  االةُ مُ والْ  والترتيبُ  جَّينِ الرِّ  َُ سْ ، وغَ ذنانِ ومنه ا

 ه.ََّ بَْ الذي قََ   َ شَ نْ حت  يََ   ٍ ضْ عُ 
َُ  هارةِ لطَ  طه رْ شَ   ُ يى والنَِّ  ا ال مَ لِ  أو الطهارةِ  ثِ دَ حَ الْ  اَ ي رفْ  ِ نْ ها، فيََ ََِّّ   اثِ دَ حْ ا
ًيا اسِ ا نَ سن نً  ديًدا مَ أو تَ  َْرا ةٍ   له الطهارةُ  ن  سَ   ما تُ  َ نََ  إال بها، ف نْ  باحُ يُ 
ذا عَ  عن واجبٍ  أَ زَ جْ ا أَ سن نً  مَ اًل سْ   غُ  َ ، وإن نََ اَ فَ تََ ه ارْ  َ دَ حَ  ه، وإن سُ كْ َو
 اَ فَ تََ ها ارْ ه أحدَ   بطهارتِ  َ  فنََ اًل سْ ض ً ا أو غُ وُ  بُ  جِ تُ  أحداثه  تْ عَ مَ تَ اجْ 
 ن  سَ ، وتُ مي ُ وه  التس الطهارةِ  واجباتِ  لِ وى أَ  بها عندَ  اُتيانُ  بُ  ِ ها، ويَ سائرُ 
ََ  دَ جِ ها إن وُ سن ناتِ مَ  لِ أوى  عندَ  ها، ميعِ ي جَ ها فرِ َْ ذِ  ، واستصحا ُ واجبٍ  قب
 ها.مِ كْ حُ  استصحا ُ  بُ  ِ ويَ 
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ََ شِ ستنْ َض ويَ مَ ضْ تمَ ا  م يَ ال ً  َ  هِ يْ فى ََ   ََ سِ غْ ويََ  يَ مِّ سَ  م يُ  يَ  ِ نْ يََ  أن ض  ِ ال ُ  وصف ُ 
  اًل طُ  َقنِ والذى  نِ يْ يََ حْ من الَّى  رَ دَ حَ إل  ما انْ  الرأسِ  َعرِ شَ  تِ نابِ ه من مَ هَ جْ ََ وَ سِ غْ ويََ 

 ُُ ُُ  نِ ذُ ومن ا ما  لكثي ِ ا والظاهرِ  في ٍ خَ  َعرٍ وما فيه من شَ  ا، ضً رْ عَ  نِ ذُ إل  ا
َى سَ مْ  م يَ  ، نِ يْ َْ فََ رْ مِ ما الْ   م يديهِ  منه،  ََ سَ رْ تََ ا اسْ م ُُ أسِ ر  َحَ   ةً رى مَ  نِ يْ نََ ذُ ه ما ا

َُ  َُ سِ غْ ، ويََ نِ يْ بََ عْ ما الكَ  جَّيهِ ََ رِ سِ غْ  م يََ  واحدةً   ف نْ  ، فروضِ مَ الْ   َ يى ِْ بَ  اُ طَ قْ ا
َِ َمفْ من الْ  اَ طِ قُ  ويْ َل  إل  السما ِ  هرَ ظَ َا نَ رفَ منه،  م يَ  دِ ضُ العَ  رأسَ  ََ سَ غَ  ِص

 . هأعضائِ  نشي ُ ه وتَ ع نتُ مَ  باحُ ، وتُ دَ رَ ما وَ 

  قه املسألة اأو، يف ال اب: فروض الصلصل.
اجب، " وقو أشرحما ا، أن  قا ال اب فيه تفريٌق بني الفرض والص  ه تى ه سِ فروضُ قاح: "

واأ ين عنوحما يف املق ب أحمه ال فرل بني الفرض والصاجب، ولكن يف بعض 
بصاب حُي ال ا، ال فريق، وال مش،احة يف اال طال ، علل آ يين امللاح: يف باب اأ

الوال  اح اجصا ا، تقسيم أركان أو واج ات الوال  ا، واجب  ال يسقط  اح 
 ،صه: ركناا يف ك اب الوال ، ويف ك اب اهللىل  ،صه أيضاا: ركناا، يف الصلصل  ،صه: 

 .فرلاا، فقكروا فرولاا وهكروا واجب
واجب الصلصل  ص أمران ال ثاليت هل ا، ما واجب الصلصل  ال س ية م  القُكر، 

ٍَ  من ن فِ  بُ  ِ ويَ واللان: غسين اليوين، مر،ت معنا أحمه قاح: " " ض  ٍ ل ُ  ناقضٍ  لي
  قا الصاجب اللان، عنوحما يف الصلصل واج ان: 

 ال س ية م  القكر. -

 وغسين الكفني ثالثاا. -
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ا مل يوهلل ولصؤه، وان تركه ا والصاج ان  قان يسقطان آهصا  ا، ان تركه ا ع وا
 آهصاا  هلل، ولصؤه.

ك ا أ م رمحهم اهلل تعا، يفر،قصن بني اأ ين عنوحما يف املق ب أحمه ال فرل بني 
ال اطين والفاآو، ولكنهم يفر،قصن بني ال اطين والفاآو يف بعض اأبصاب كك اب 

ه   علالنكا  وك اب اهللىل، فيهعلصن يف النكا : النكا  ال 
ُ
ل فسا ه، اطين  ص امل

 والنكا  الفاآو ما كان فيه  الف.
يف   " و قه الس ة هكر ا اهلل  ه تى ه سِ فروضُ بول بالفروض فقاح: "

}يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالةِ فاغْسِلُواْ : ك ابه يف قصله 

 .[6وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَنيِ{]املائدة/ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

ن " يعا أن الفم واأحمف جيٌل ممنه  ِ واُنْ  والفمِ  ال جهِ  َُ سْ غَ اأوح منها: "
الصجه، فيهب غسين الصجه وأب معه املض ضة واالآ نشال و قا فرض،  ح، 

آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالةِ فاغْسِلُواْ }يَاأَيُّهَا الَّذِينَ عليه قصله تعا،: 

 .[6وُجُوهَكُمْ{]املائدة/

 
َُ وغَ اللان من الفروض: " ين " غسين اليوين بعو غسين الصجه، غي غساليدينِ  س

الكفني يف أوح الصلصل، فإن غسين الكفني يف أوح الصلصل آنةٌ اال للقاحلم من حمصم 
 ن فهص فرض، واليو  نا تش ين من أطرافليين حماقٌض للصلصل، أما  نا غسين اليوي

 اأ اب  ا، املرفق، واملرفق  ا يٌن يف اليو الد أب غسلها.
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ُُ  الرأسِ  حُ سْ ومَ اللاليت: " و " واملق ب أحمه أب اآ يعاب مجي  الرأذنانِ ومنه ا
 باملسهلل، وأب مسهلل اأهحمني أيضاا.

 .الرجلنيم  الكع ني، والكع ان  ا الن يف غسين  "جَّينِ الرِّ  َُ سْ وغَ "
و قه اأعضال كلها أب اآ يعاهبا، فال يسقط منها جيل، فيهب اآ يعاب 
الصجه واليو والرجلني وح  مسهلل الرأو، اال أن املض ضة واالآ نشال ال أب 
فيها اآ يعاب الفم واأحمف بإيواح املال؛ هلقا قلنا: ان امل ال ة يف املض ضة 

 ل  فال بو من ال ع يم باملال.واالآ نشال واج ة وال آنة  آنة، ما عوا ه
فُيقُوم  ،ه  الترتيب بين الفروض" والفرض: والترتيبُ كقل  من الفروض: "

الصجه علل اليوين، واليوين علل الرأو، والرأو علل الرجلني، أما لص قو،م اليسرم 
 علل الي ىن فال يضر ك ا أشرحما اليه آابقاا.

ني ، أال يفوين بقر  الزمنمعنا ا:  " واملصاال  االةُ مُ والْ ومن فروله أيضاا: "
 رَ خِّ ََ أال يَُ أعضال الصلصل بفا ين  طصيين   ييت جتف اأعضال، ولقل  قاح: "

جاله اتواح  "، فلص أحمه غسين وجهه ملالا  هََّ بَْ الذي قََ   َ شَ نْ حت  يََ   ٍ ضْ عُ  ََ سْ غَ 
بال ليفصن، فر  علل االتواح عشر  قاحلق رب  آاعة   أك ين ولصؤه، ما اهللكم  

   ال يوهلل، ملاها  لفصات املصاال .يوهلل
واحم  هصا أن تعليق املصاال  وكويو ا بنشفان العضص القل ق له  ص باع  ار اأحصاح 
املع ولة، فلص فرلنا أن احمساحماا تصلأ وغسين وجهه   أ ق منشفة وحمش،ف،   
أك ين ولصله  ون أن ي أ ر اال ثصان معوو  ، يوهلل وال ما يوهلل الصلصل  
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قوص  ليي  ص جفاف العضص، وااا املقوص  الفا ين القل أف يوهلل؛ أن امل
 العضص يف ملله.

   احم قين ا، النية وهكر فيها أرب  مساحلين: 
 شرطي ها. -

 و صر ا. -

 ووق ها. -

 وحكم اآ و اهبا. -

َُ  هارةِ لطَ  طه رْ شَ   ُ يى والنَِّ : "أما شرطية النية فقاح  قا بياٌن  "هاََِّّ   اثِ دَ حْ ا
 هارةِ طَ لاطه، النية شرٌط يف طهار  اأحواث كلها، وقصله: "لشرط النية، وىين اش  

 َُ  " خُيرل طهار  اأماو، فالطهار  من النهاآة ال تش ط فيها النية.اثِ دَ حْ ا

  اثِ دَ حْ َُ ا هارةِ لطَ  طه رْ شَ " يعا كين الطهارات وال كين اأحواث  "هاََِّّ وقصله: "
 ار  اأحواث كلها يعا كين" املعىن واحو واهلل أعلم، ولعين اأقرب لطههاََِّّ 

الطهار ، ويش ين  قا طهار  اهللوث اأكم وطهار  اهللوث اأ  ر، يعا الصلصل 
وال سين، ويش ين أيضاا ال ي م، ال ي م طهار  عن حوث وال ما  ص طهار  عن 
حوث  ال ي م طهار  عن حوث، لكن ال يرتف  به اهللوث، فهص طهار  عن 

ا يو ين  المثا ر أحمه يو ين ال ي م، وال ي م حوث، فيو ين يف  قه الع ار  وال م
 اش اط النية فيه  ا ر.

  قا ما ي علق بشرطية النية.
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احم قين بعو هل  ا،  صر النية، كيف حمنصل  ما  ة الوصر الد، يعا أحما  
اها حمصيد ماها أحمصل  عنوك عو   صر:  صٌر يرتف  هبا اهللوث يف الصلصل، و صٌر 

ين، هكر  صرٌ  يرتف  هبا اهللوث يف الصلصل وال سيرتف  هبا اهللوث يف ال سين، و 
ي  ِ نْ يََ فثالث  صر، الوصر  الد يرتف  هبا اهللوث يف الصلصل وال سين ما  ة  "

  له الطهارةُ  ن  سَ   ما تُ  َ نََ  إال بها، ف نْ  باحُ ا ال يُ مَ لِ  ، أو الطهارةِ ثِ دَ حَ الْ  اَ رفْ 
 ". اَ فَ تََ ه ارْ  َ دَ ًيا حَ اسِ ا نَ سن نً  ديًدا مَ أو تَ  َْرا ةٍ 

  قه ثالث  صر ت علق بالصلصل، وكين  قه الوصر اللالث يرتف  هبا اهللوث:
 ثه.رف  اهللوث يرتف  حو أن ينصل رف  اهللوث، تصلأ حماويااالص رة اُول : 
أن ي صلأ ليولة أو ي صلأ ليطصف أو ي صلأ لي ي املو ف، الص رة الثاني : 

لة وأريو ن أحما أب ل أ  ص ما حضر يف ه نه قضية رف  اهللوث، حضر يف ه نه ا
أن أتصلأ أجين الوال ، أو أريو أن أتصلأ أجين الطصاف، أو أريو أن أتصلأ 

فعله  " للشةل القل ال يُ ا إال بها باحُ ا ال يُ مَ لِ  الطهارةِ أجين مي، املو ف، "
اال بالطهار ، و ص يف الطهار  الو رم: الطصاف والوال  ومي، املو ف، فإها 

حوثه وال ال  ارتف ، اها حمصم الطصاف ارتف  حوثه، اها حمصم حمصم الوال  ارتف  
 مي، املو ف ارتف  حوثه،  قه الوصر  اأو، وأقصا ا.

ا ن املؤلف رت، ها بالقص ، أوح  صر : حمصم رف  اهللوث، يرتف  وال ال  يرتف ، مل 
ينصه ارتفاي اهللوث، وااا حمصم الوال  أو الطصاف أو مي، املو ف أو حمصم شيئاا 

 يُ ا  فعله اال بالصلصل يرتف  وال ال  يرتف ،  قه الوصر  اللاحمية يف القص . ال
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و ة  و ا يف القص ، حمصم شةل يُ ا  من  ون الصلصل، لكن ُيسن، الص رة الثالث : 
له الصلصل وال أب له الصلصل، حمصم شيئاا ال جتب له الطهار  ملين: اأهان، وأيضاا 

تعليم العلم، ال ضب، أال ُيشري لل ض ان، قرال  القر ن من غي مي، مو ف، 
النصم، و كقا، فنصم الصلصل لشةل  ُيس  ب له الصلصل وال أب له الصلصل،  ين 
يرتف  حوثه هبقه النية وال ال  حمعم يرتف  حوثه، و قه الوصر  اللاللة، قاح 

" : ْقرال  قر ن من غي مي، " َْرا ةٍ   له الطهارةُ  ن  سَ   ما تُ  َ نََ  ف ن
ا ُتسن، له " ا ن عرفنا ماَ فَ تََ ه ارْ  َ دَ ًيا حَ اسِ ا نَ سن نً  ديًدا مَ "أو تَ  ،املو ف
 الطهار .

عنوحما الوصر  اأ رم و ة:  صر  ال هويو، أن ينصل جتويو الصلصل، جتويو 
الصلصل معنا ا أحمه ُىوث وال غي ُىوث  غي ُىوث، اها كان ُىوث ما فيها 

ن وث، فهص ه ب وتصلأ، ملاها  قاح: أريو أجتويو للصلصل، ال هويو  ص ل ي ىُ 
أجو  ولصحلة،  ين يرتف  حوثه هبقه النية وال ال  ط ع،ا اها كان  ص غي ُىوث، 
، لكن   ص حمصم جتويو الصلصل  نا ال بأو يف ارتفاي اهللوث، اهللوث مرتف  أ الا
ال  يت  نا يف شخص  عليه حوث وتصلأ بنية جتويو الصلصل،  ين يرتف  حوثه 

 ملؤلف هكر أن املسألة علل  صرتني:بقل   ا
: أن يكصن حماآياا حوثه، فهص يمثن حمفسه علل ولصل الص رة اُول  -

وه ب بنية جتويو الصلصل، حماآياا حوثه، ف ا اهللكم   ين يرتف  حوثه  ااصاب: 
ان ناسًيا لَّححمعم، يرتف  حوثه، حمصم ال هويو فارتف  حوثه؛   دث.ُنهَ 



178 
 

صلأ م املخالفة بع ار  املؤلف، و ص: من ت: عرفنا ا مبفهص الص رة الثاني  -
حماوياا ال هويو و ص م قكراا اهللوث، قاح: أحما لسد م صلأ، أن ُىوث، طيب تصلأ  
كة ترف  حوث ، قاح: ال، آأتصلأ كة أجو  ولصحلة، طيب كيف جتو  
ولصلك وأحمد ُىوث   قا م العب، فهين يرتف  حوثه هبقه النية  ال يرتف  حوثه 

 هبقه النية.

احم  هصا  نا أن ال هويو، ُعلم من ع ار  املؤلف أن جتويو الصلصل ليي  طيب
مسنصحماا بكين حاح، جتويو الصلصل يكصن مسنصحماا ويكصن غي مسنصن؛ أن املؤلف 

" لص كان ال هويو مسنصحماا بكين حاح ما قي،وه ًيااسِ ا نَ سن نً  ديًدا مَ أو تَ قاح: "
  هويو غي املسنصن  اها تصلأ  باملسنصن، ف ا  ص ال هويو املسنصن وما  ص ال

 لل فإحمه ُيس  ب له ال هويو لوال   أ رم،  قا ال هويو املسنصن، لكن واحو 
تصلأ وبعو ما  ل،ص ولصله قاح:  ل،يا أتصلأ مر  ثاحمية،  ل،يا أ لة خب ي 
ولصلات، ف صلأ مر  وثاحمية وثاللة ورابعة، ال هويو ال ُيسن، اال اها تصلأت   

  ليد.
علل  قا: لص أن شخواا يمثن حمفسه علل ولصل  ومل يوينه هبقا الصلصل،  وبنالا 

وه ب وتصلأ مر ا أ رم حماوياا ال هويو، قلنا له: ال هويو ال ُيسن، ل ، قاح: 
ح  لص ما ُيسن، أريو أن أتصلأ بنية ال هويو، ف صلأ، ف قكر أحمه كان ىوثاا،  ين 

َل يرتف  حوثه وال ال  ال يرتف  حوثه؛   د المسن ن.قيمد ذل  بالت دي ُن الم
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فقي،و املؤلف ال هويو بشرطني:  ين يرتف  اهللوث بنية ال هويو  تقصح: يرتف  
اهللوث بنية ال هويو بشرطني، ما  ا  أن يكصن بنية جتويو مسنصن، واأمر اللان: 

 أن يكصن حماآياا حوثه.
عص  ي "  ين يعص  علل مسألة ال هويو فقط  أوه َ دَ ًيا حَ اسِ نَ : "وقصله 

علل مسألة ال هويو ومسألة ما ُتسن، له الطهار ، حمصم ما ُتسن، له الطهار   فقط 
علل مسألة ال هويو، وأما من حمصم ما ُتسن، له الطهار  فإن حوثه يرتف  ولص كان 

 م قكراا هللوثه.
  قه بالنس ة لوصر النية يف الصلصل.

ا سن نً  مَ اًل سْ غُ    َ وإن نََ هكر لنا  صر النية يف ال سين، هكر  صرتني: " 
ذا عَ  عن واجبٍ  أَ زَ جْ أَ  " عنوحما من حمصم ال سين املسنصن، فهين ُأيئ عن هسُ كْ َو

الصاجب   قه املسألة اأو،، واملسألة اللاحمية: من حمصم ال سين الصاجب  ين أيئ 
ا سن نً  مَ اًل سْ   غُ  َ وإن نََ عن املسنصن  اهلله،اول قاح يف املسأل ني مجيعاا: ُأيئ "

 ".واجبٍ عن  أَ زَ جْ أَ 
رجيٌن أ  هلل ملالا يصم اا عة أ  هلل جن اا،   أرا  أن ي  سين،  ص رة المسعل :

فل ا   ين لي  سين اغ سين بنية غسين اا عة،  قه حمية غسين مسنصن، اغ سين بنية 
غسين اا عة،  ين ترتف  جناب ه أم ال  علل كالم  احب اليا : ترتف  جناب ه، 

قي،وه يف مجي  شروحه،  ف صحة وأطلق  احب اليا  ومل يقي،و، وان كان ال
 قي،وه يف الروض، ويف شر  املن هل، ويف كش،اف القناي قي،و ا بالنسيان، يف شروحه
 اللالثة، م  أن أ  اب  قه امل صن اللالثة كلهم أطلقصا ومل يقي،ووه بالنسيان.
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 " و ا ره: ولص كانعن واجبٍ  أَ زَ جْ ا أَ سن نً  مَ اًل سْ   غُ  َ وإن نََ : "فقاح 
ا اناب ه وحمصم غسين اا عة، أحمه أيئ، أما الف صحة قي،و ا بقصح  احب م قكرا 

 الصجيي أن  قه فقط في ن حمصم غسين اا عة أو حمصم ال سين املسنصن حماآياا حوثه.
ذا عَ : "قاح  " عكسه أن ينصل ال سين الصاجب لُيهيئ عن هسُ كْ َو

ينصه غسين  املسنصن، ك ن كاحمد عليه جنابٌة يصم اا عة فنصم رف  اانابة ومل
 اا عة، فهين ُأيئ عن غسين اا عة  ااصاب: حمعم.

ا،  صر   من  صر النية يرتف  هبا اهللوث يف الصلصل وال سين،    احم قين 
ها ه أحدَ ارتِ   بطه َ  فنََ اًل سْ ض ً ا أو غُ وُ  بُ  جِ تُ  أحداثه  تْ عَ مَ تَ وإن اجْ و ة: "

 ل سين.صلصل و صرٌ  يف ا"  قه املسألة هلا شقان:  صرٌ  يف الهاسائرُ  اَ فَ تََ ارْ 
 بُ  جِ تُ  ثه أحدا تْ عَ مَ تَ وإن اجْ " أو "ض ً اوُ  بُ  جِ تُ  أحداثه  تْ عَ مَ تَ وإن اجْ قاح: "

ا منها فإحمه يرتف  آاحلر ا، حموص،ر املسألة يف الصلصل اًل سْ غُ  " فنصم بطهارته واحوا
 وحموص،ر ا يف ال سين.
منه ريهلٌل   رجد فرجيٌن أكين هللم جيور    ملي امرأته بشهص    أما في ال ض  :

  غس،ين مي اا، اج  عد فيه حمصاقض الصلصل كلها، فل ا جال ي صلأ قلنا له: ملاها 
ت صلأ  قاح: أحما أتصلأ أن أكلد هللم جيور فقط، ملاها تصلأت  قاح: أحما 
تصلأت أن تقكرت أن أكلد هللم جيور ف صلأت حماوياا رف  اهللوث اهللا ين 

 أحداثه  تْ عَ مَ تَ وإن اجْ له  ااصاب: حمعم بأكين هللم اايور،  ين يرتف  حوثه ك
 ".هاسائرُ  اَ فَ تََ ها ارْ ه أحدَ   بطهارتِ  َ ض ً ا فنََ وُ  بُ  جِ تُ 
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ذل  في الغسَ: رجيٌن كافٌر أآلم  ص وزوج ه   جام  زوج ه   احمقط   َو
حيضها، ما أصز أامعها و ة حاحلض! كان جا ين باهللكم،   حمام فخرل منه 

قوص  اج  عد فيه مصج اٌت لل سين، فهال واغ سين املا  فقاا بلق  و كقا، امل
بنية رف  حوث  واحو  منها، يف باله أن اا اي مصجٌب لل سين فاغ سين لرف  اانابة 
اهللا لة باا اي،  ون أن يس  ضر رف  اانابة اهللا لة خبرول املا أو ب يه، 

معىن  افهين يرتف  اهللوث اأكم منه  ااصاب: حمعم، يرتف  اهللوث اأكم؛ و ق
" يعا وان اج  عد أحواثاا تصجب غسالا فنصم بطهارته أحو ا اًل سْ أو غُ قصله: "

 ارتف  آاحلر ا.
طيب اها اج  عد أحواٌث تصجب ولصلاا وأحواٌث تصجب غسالا فنصم ب سله 

ن ما أك-أحو ا، يعا: أتل بنصاقض الصلصل كلها ومصج ات ال سين كلها 
  بعو هل  ه ب وتصلأ،  قا والهلل،  -اج  اعها، بعضها ما أكن اج  اعها

ال يُ وصر أن ي صلأ بنية اهللوث اأكم واأ  ر،  قا غي م وصر؛ فإن الصلصل 
 ال أكن أن يرف  اهللوث اأكم.

لكن يُ وصر أن ي  سين بنية رفعها كلها، اها اغ سين بنية رفعها كلها ارتفعد كلها، 
بة أحما أغ سين لرف  اانا اها اغ سين بنية رف  واحو  من مصج ات ال سين، قاح:

اهللا لة بكقا وكقا من واج ات ال سين، فهين يرتف  اهللوث اأ  ر أيضاا  ال، 
 يرتف  اهللوث اأكم، و قا آيأش هكره ان شال اهلل يف باب ال سين.

وقد النية، والنية هلا وقد اآ   اب وهلا وقد وجصب،    هكر املؤلف 
 بُ  ِ ويَ : "جهة الصقد  قاح ف   تكصن واج ة وم  تكصن مس   ة من 
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النية أن  " اهاا وقد وجصبوه  التسمي ُ  الطهارةِ  واجباتِ  لِ وى أَ  بها عندَ  اُتيانُ 
تكصن النية مصجص  ا ق ين الشروي يف أوح واج ات الصلصل، ما  ص أوح واج ات 
الصلصل   ص ال س ية؛ أن ال س ية واج ة، يريو أن يشرب من املال فقاح: بسم 

حمصم ولصل حمصم الشرب،   قاح: ال،  ل،يا أتصلأ،   أ ق وآكب املال اهلل، ما 
علل أعضال الصلصل وتصلأ، ومل يكن حماوياا عنو قصله: بسم اهلل، أصز وال ال  
حمقصح: ال، أب أن تكصن النية مصجص   عنو ال س ية حينئق  حمقصح: بسم اهلل،  قا 

 وقد الصجصب.
ََ  دَ جِ ها إن وُ سن ناتِ مَ  لِ أوى  عندَ  ن  سَ وتُ وأما وقد السنية: " "  ين أكن بٍ واج قب

أن يصجو مسنصٌن من آنن الصلصل ق ين ال س ية  عرفنا أوح الصاج ات ال س ية، 
الثاا   قاح: غسين كفيه ث -ط عاا غي القاحلم من حمصم الليين–اها غسين كفيه ثالثاا 

صلصل وال ل ل،يا أتصلأ وقاح: بسم اهلل، فُصجوت النية بعو غسين الكفني، يوهلل ا
ال  يوهلل الصلصل؛ أن غسين الكفني آنة، لكن السنة ت  قق اها أتل بالنية 

 لِ أوى  عندَ  ن  سَ وتُ لي قق السنة يف النية أن ينصل ق ين غسين الكفني، وهلقا قاح: "
ََ  دَ جِ ها إن وُ سن ناتِ مَ  السنة  " فإها كان قو غسين كفيه ق ين ال س ية فإنواجبٍ  قب

 كفني،  قا بالنس ة لصق ها.أن يقوم النية ق ين غسين ال
احم قين ا، حكم النية، اآ و اب النية حمصعان: اآ و اٌب مسنصن، واآ و اٌب 

" هايعِ مها في جَ رِ َْ ذِ  واستصحا ُ واجب، فأما االآ و اب املسنصن فقاح: "
يعا وُيسن اآ و اب هُكر النية يف مجي  الطهار ، أن تكصن مس  ضراا النية يف 

قكراا النية يف مجي  أجيال الصلصل،  قا االآ و اب مجي  أجيال الصلصل، م 
 املسنصن.
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"  قا هامِ كْ حُ  استصحا ُ  بُ  ِ ويَ وأما االآ و اب الصاجب ف ا  ص  "
االآ و اب الصاجب، االآ و اب الصاجب: أن تنصل يف أوح الصلصل   
تس و ب  قا اهللكم بأال تنصل قط  الطهار ، ما تنصل القط ، اها اآ  ريد 

اأو، وما ه لد عنها أو غفلد عنها فالصلصل   يهلل، لكن ال بو  علل النية
 من اآ و اب اهللكم، اآ و اب اهللكم أال تنصل قطعها.

أن  ض  ِ ال ُ  وصف ُ : " فة الصلصل فقاح    هكر بعو هل  
 " اهاا أوح شةل يف الصلصل أن تنصل.يَ  ِ نْ يََ 
حك ه  واجب شرط، النية "  قا ما يَ  ِ نْ أن يََ " النية ما حك ها  "يَ مِّ سَ  م يُ "

 "  قا واجب.يَ مِّ سَ  م يُ شرط، "
 "  قا آنة اال للقاحلم من حمصم الليين.اال ً  َ  هِ يْ فى ََ   ََ سِ غْ ويََ "

 ." و قا واجب وال فرض  فرض؛ أحمه من غسين الصجهََ شِ ستنْ َض ويَ مَ ضْ تمَ  م يَ "
 " والكالم عن غسين الصجه فيه مساحلين، ثالث مساحلين: ههَ جْ ََ وَ سِ غْ ويََ "

 حو،ه الطصل. عل  اُول :المس -

 حو،ه العرلة. والمسعل  الثاني : -

 حكم شعصر الصجه. والمسعل  الثالث : -

 نِ يْ يََ حْ الَّى  من رَ دَ حَ إل  ما انْ  الرأسِ  َعرِ شَ  تِ نابِ من مَ فقاح: " فعما حدمه الط لي
" املقوص  من منابد شعر الرأو املع ا ، أما اها كان عنوه شةلٌ من  اًل طُ  َقنِ والذى 
ول  أو شةٌل من تقو،م الشعر علل اا هة فإن املع م يف هل  منابد الشعر ال
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نوه هلليٌة " يعا ا،   ر الصجه ح  لص كان عنِ يْ يََ حْ من الَّى  رَ دَ حَ إل  ما انْ املع ا ، "
مس آلة فإ ا  ا لٌة يف حو الصجه، أب غسين  ا ر ا،  ا ر ا أب غسله، 

ل يني: الشعصر " الَقنِ والذى  نِ يْ يََ حْ من الَّى  رَ دَ حَ إل  ما انْ أما  ليلها ف س  ب، "
 الناب ة علل الف  السفلة، والققن:  قا  ص، الققن جم    الل يني.

ُُ قاح: " وأما الحد العرضي ُُ  نِ ذُ ومن ا  " واأهن  ا لة وال غياضً رْ عَ  نِ ذُ إل  ا
 ا ين.  ا لة  غي  ا لة يف الصجه وااا  ة يف الرأو، لكن ما بعو اأهن كله 

وأما الشعصر املصجص   يف الصجه ف نقسم ا، قس ني: شعٌر  فيف، وشعٌر كليف، 
مر اأوح "  قا اأفي ٍ خَ  َعرٍ وما فيه من شَ فالقل يو ين يف غسين الصجه أمران: "

القل يو ين يف غسين الصجه، غسين الشعر اخلفيف  ا ره وباطنه، واأمر اللان: 
 ره مثا ر، اهاا الشعر اخلفيف يُ سين  ا" الكليف قي،وه بالالكثي ِ  والظاهرِ "

وباطنه ا، أن يوين املال ا، ال شر ، وأما الشعر الكليف ااا أب غسين المثا ر 
"، عرفنا الشعر القل علل الصجه  فيفاا كان أو  الكثي ِ  والظاهرِ فقط، قاح: "

 كليفاا.
، ا ي قل السؤاح يف الشعر املس آين اخلارل عن حو الصجه، حمازح ا، آرته وال

 وره، ف ا حك ه  أيضاا أب غسين  ا ر الشعر املس آين، وهلقا قاح 
" : ْفيهب غسين المثا ر الكليف آصال ما كان منه منه ََ سَ رْ تََ ما ما اس "

 علل حو الصجه أو ما اآ آين منه.
" فيهب غسين نِ يْ َْ فََ رْ مِ ما الْ   م يديهِ   احم قين ا، الفرض القل يليه فقاح: "

و قا فرض، واملرفقان  ا الن، واها غسين كفيه يف أوح الصلصل اليوين م  املرفقني 



185 
 

فإن غسين الكفني يف أوح الصلصل ال أيئ عن غسله ا مر ا ثاحمية عنو غسين اليو، 
فال بو من غسله ا عنو غسين اليو أن اليو الد أب غسلها من أطراف اأ اب  

 ا، املرفق.
َى سَ مْ  م يَ " ُُ رأسِ  َحَ  ا ا باٌر " واملر  الصاحو   قه فيهواحدةً  ةً رى مَ  نِ يْ نََ ذُ ه ما ا

 واق اح.
لعمث ان " والكع ان  ا الن، وما  ا الكع ان   ا انِ يْ بََ عْ ما الكَ  جَّيهِ ََ رِ سِ غْ  م يََ "

الناتئان اللقان يفوالن بني السال والقوم عن الس ني وعن الش اح، وليي 
 العقب القل  ص مؤ ر القوم، ال،  قا عقب.

جلني م  الكع ني، طيب اها كاحمد الرجين مقطصعةا ف ا الع ين  طيب  قا ي سين الر 
حنن حمقصح: ي سين الرجين، طيب اها الرجين مقطصعة ما الع ين  اأقط  له ثالثة 
أحصاح: أن يكصن مقطصي من السال،  ل،ينا حموص،ر املسألة حسب توصير املؤلف 

ن فصل م يف اليو، أن يكصن القط  من املرفق، الوصر  اللاحمية: أن يكصن القط 
 املرفق من العضو، الوصر  اللاللة: أن يكممصن القطمم  من كد املرفممق من المقراي:

ان الْطا من تحت المرفَ من الذراع - ف ا الصاجب  قاح:  :ف نَ 
َُ  َُ سِ غْ ويََ " ين الفرض " اهاا  قه اهللالة اأو،، أن يكصن ىفروضِ مَ الْ   َ يى ِْ بَ  اُ طَ قْ ا

   قة،  قا معىن قصله ي سين اأقط  بقيةقو بقة منه شةل فيهب غسين امل
 املفروض.
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من  اَ طِ قُ  ف نْ أن يكصن القط  من املفوين، ف ا اهللكم  " :الحال  الثاني  -
َِ َمفْ الْ   " ان كان القط  من املفوين أب غسين رأومنه دِ ضُ العَ  رأسَ  ََ سَ غَ  ِص

 ُن هذا يعتبر أشبه بالمتبْي.العضو؛ 

 صل املفوين فيسقط الفرض.ان كان القط  من ف :الحال  الثالث  -

ر   قا يف " يرف  حممثره للس ال وقو و دَ رَ ويْ َل ما وَ  ه إل  السما ِ رَ ظَ َا نَ رفَ  م يَ "
بعض الروايات ويقصح ما ور ، والقل ور   ص أن يقصح: أشهو أن ال اله اال اهلل 
ا ع وه ورآصله،  قا يف الو يهلل، ويف السنن:  وحوه ال شري  له وأشهو أن ى وا

 اجعلا من الطا رين واجعلا من امل طهرين(.)اللهم 
ا  لل  صلأ أن يعينه " يُ هع نتُ مَ  باحُ وتُ   هكر مسأل ني ت علقان بالصلصل فقاح: "

 غيه، فال بأو أن تعني امل صلأ،  قا ال بأو به أصز.
قا " تنشيف اأعضال، يأ ق منويين وينش،ف،  هأعضائِ  نشي ُ وتَ وي ا  أيضاا "

 م ا .
أن يكصن عل اا حمافعاا  علق بورآنا اليصم، وحمسأح اهلل  قا ما ي 

 ولصجهه  الواا، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.
*************** 
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َال:   قا السؤاح يقصح: ما حو الصجه  و ين ما اآ آين من الل ية أب س
 غسله 

 .  قا السؤاح أج نا عنه، بين أجاب عنه املؤلفال  ا : 
َال:    ين اأحل ة اأربعة م فقني علل وجصب غسين  ا ر الل ية ان كان كليفاا س

 ال أ رل.ال  ا : 
َال:   املونف مل يقكر بأل يو يس اك ا حمسان س

 ما هكر ا لكن مصجص   يف الروض املرب ، يس اك بيوه اليسرم.ال  ا : 
َال:   قوي ق ال قاح الساحلين: القيي: حلق بعض الرأو،  ين  رل بقصلنا: حلس

ون يف تعريف القيي  لق بعض ال  ا :  العل ال كلهم في ا وقفد عليه يعم،
الرأو وترك ال عض، أما القص اليسي فليي  ا الا يف القيي بال ش ، أما القص 

 امل الغ فيه القريب من اهلللق فهقا يُنمثر  ين يع م مل ق به.
َال:   واالآ نشال قصله: "والفم واأحمف منه"  ين يُقوو املض ضة س

 حمعم، يقوو املض ضة واالآ نشال.ال  ا : 
َال:  طالب ال حيفظ القر ن وال م صن كلي ، لكن حيب الوروو، ماها حيفظ  س

 اليا  م  الوعصبة أم النمثم االة 
ال، حيفظ النمثم االة، ملين  قا حيفظ النمثم االة ويع ا  فظ ك اب ال  ا : 

 .اهلل 
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َال:   ل ة يف االآ نشال كيف حيوين عوم امل اس
 تأ ق كف من املال وُتو له  ون اج قاب  شويو.ال  ا : 
َال:   يقصح: يقكر بعضهم أن السصاك يكصن عنو املض ضة س

حمعم، يكصن عنو املض ضة   يهلل،  قا املع  و يف املق ب، لكن عنو ال  ا : 
 املض ضة لعين املرا  "عنو املض ضة" يعا ق ين املض ضة.

 شر  الد ال تُرم ال شر  من وراحلها، واخلفيفة  ة الد تُرم الالل ية الكليفة  ة 
 من وراحلها.
َال:   ما  ص اأ ين يف الشعر علل بقية ااسم علل اأ ق من ال  رمي وا باحة س

 ال أ رل.ال  ا : 

َال:    ين تنو صن  فظ و ور ال  رير س
ل  رير اها  ا واهلل أحما أفض،ين للساحلين أن يسأح أ ين اال  واص، وو ضرال  ا : 

 كاحمد اهل ة واهللافمثة قصية ممكن أن حيفمثه.
َال:  ملاها ُيكره السصاك بعو اليواح وال ُيكره تنشيف اأعضال والعلة واحو  س

 و ة أن أثر الطاعة ال ُيس  ب ازال ها 
 ال أ رل.ال  ا : 
َال:   ملاها مل يُقكر حكم حلق الل ية يف آنن الفطر  س

 ر كين شةل، هكر ا غيه.هكر ا غيه، ما هكال  ا : 
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َال:  الويام يضعفا عن طلب العلم، فهين أفضين الوصم م  الضعف يف س
 الطلب أم عوم الويام 

ال أ رل، وأ شل احمه ما ي ع  ، ما أ رل اهلل أعلم، ا حمسان ط يب ال  ا : 
 حمفسه يف  قه املساحلين.

َال:  ، ما معىن ةهكرحما يف باب ا حمية أحمه أصز الض ة اليسي  من الفضة هللاجس
 أن يكصن هللاجة  وما القل خيرل هبقا القيو 

 أشرحما ا، أن املرا  باهللاجة: أن ي علق هبا غرٌض غي اليينة.ال  ا : 
َال:   كالمه يف أثنال قضال اهللاجة أو جمر  الصجص  يف اخلالل س

 ص علل اهللاجة أشو، يعا اها كان يف اخلالل وال يقضة حاج ه أيضاا ال  ا : 
 ه.ُيكره ل

َال:  كيف ُأ   بني عوم السصاك بعو اليواح وعوم ايقال الناو بالراحل ة س
 الكريهة، فإن كين ُآن،ة تؤ ل ا، ايقال الناو فإ ا كرم 

من يقصح ل  ان الناو ي أهون  يعا حي ال اها كان واهلل ا حمسان ال  ا : 
ا  قا قو يُقاح باآ لناحله، اهلل أعل  م.ي أه،م منه الناو أهما شويوا

َال:    ين يُقاح بصجصب السصاك يف أحصاح س
 ال أ رل.ال  ا : 
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َال:  حنن حمعيش يف بلوان غي املسل ني فهين حمكصن يف مكان الكفار  ومعنا س
مو ف لص ولعناه  ارل اهلل ام ف  كن أن يأ قه الكافر، ف اها حمفعين،  ين 

 حم كه أم حمو ين اخلالل وحمأ ق املو ف 
 أيضاا ال أ رل.ال  ا : 

 علم و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و.واهلل أ
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 الدرس التاسا
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

بسمم اهلل، واهلل و هلل، و ملل اهلل وآملم علل رآمصح اهلل، وعلل  له و   ه ومن 
 وااله أما بعو: 

أن يفقهنا يف الوين، وأن يعل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا   فنسمممممممممممأح اهلل 
ا عل اا حمافعاا وع الا  مممممممممممممماهللاا احمه ول هل  والقا ر عليه،   أما عل نما، وأن يييوحم

 بعو: 

 فكنا قو و لنا ا، باب مسهلل اخلفني.

بسممم اهلل واهلل و هلل، والوممال  والسممالم علل رآممصح اهلل، وعلل  له و مم  ه ومن 
وااله، اللهم اغفر لشمممممممميخنا ولصالويه ولل سممممممممل ني يا رب العاملني، قاح املوممممممممنف 

  :،َمْسِح اْلُخفىْيِن(با)تعا  ُ 

ا وليًََّ ، وِلُمسََََََََََاِفٍر  ال ًَ  بَّيَاليهَا من َحَدٍث بعَد لُْبٍس عَّ  طاِهٍر  َي  ُز ي مًَ
ٍَ ونحِ هما، وعَّ   ُمباٍح ساِتٍر لَّمفروِض يََْثُبُت بنفِسه من ُخ ٍّ وَجْ َرٍ  َصفي

ٍَ ُمَحنىَكٍ  أو ذاِت ُذؤابٍ  وعَّ  ُخُمِر نسََََََاٍ  ُمَدارَةٍ   ُحَُّ ِقِهنى تحتَ  ِعمامٍ  لَرُج
َغَر، وَجبيرٍة لم تَََت اَوْز َقْدَر الحاجِ  ول  في َأَبَر إل  ِحَِّّها  َدٍث َأصََََََََََْ في حََ
َفٍر  م أقاَف أو َعَكَس أو  َح في سَََ ماِل الطهارِة، وَمن َمسََ إذا لِبس ذل  بعَدَ 
ِحه فَمسََََْ  ََ َمسََََْ ُح ُمْيٍم، وإن َأْحَدَث  م سََََافَر قب  حُ شَََََ ى في ابتدائِه فَمسََََْ
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ََْدِف أو يََُر  منه  ُُْر من ال ُح قالنَس ولفافً  وال ما َيسََََََََْ مسََََََََافٍر، وال َيْمسَََََََََ
حُ  ، وَيْمسَََََََ ََ اْلَحَدِث فالحْكُم لََّف قَاِنيِّ ه، ف ن لَِبَس ُخفًّا عَّ  ُخ ٍّ قب  بعضََََََُ
ِِْبه،  أَثَر العمامِ  وظاهَر َقَدِف اْلُخ ِّ من أصََََابِعه إل  سََََاِقه دوَن أسَََََفَِّه وَع

تْ  وعَّ  جمياِ  َدِث أو َتمََى َِّ الفْرِض بعَََد اْلحَََ  اْلَ بيرِة ومت  َظَهَر بعُض َمحَََ
تُه اسَتْعَنَ  الطهارَة.   ُمدى

 ص تمابٌ  ل اب الصلممممممممممممممصل؛ أن الرهجين اما أن  -أيهما ا  ص  والكرام- مقا ال ماب 
غسين الرجلني تعا،  تكصن مكشصفة فيهب غسلها، وقو هكر املونف 

ن يكصن علل الرجين حاحليٌن مما أصز املسممممممهلل عليه، اما من فراحلض الصلممممممصل، واما أ
أن يكصن علل الرجممين حمماحلممين فالبممو أن حمعرف  ممين  ممقا اهللمماحلممين مممما أصز املسممممممممممممممهلل 
عليه، أو مما ال أصز املسمممممهلل عليه  وبني  قا يف  قا ال اب، وتضممممم ن  قا ال اب 
 شمروط جصاز املسمهلل علل اهللصاحلين، وقو هكرحما أن ال  صيب باملسهلل علل اخلفني  ص
ت صيٌب بأ م مسمممممألة، واال فال اب ي ضممممم ن املسمممممهلل علل اخلفني، وعلل ااصربني، 

 وعلل الع امة وعلل اا ي  وعلل مُخر النسال.

شمممممممممروط جصاز املسمممممممممهلل علل اهللصاحلين، وم طالت املسمممممممممهلل  ويتضََََََمن هذا البا  
 الشروط وامل طالت.

 وهذه الشروط تتن ع إل   ال   أن اع:
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م مجي  اهللصاحلين، شمممممروط مشممممم طة يف مسمممممهلل مجي  : الشمممممروط الد تعالن ع اُول
 اهللصاحلين، اخلف، وااصرب، والع امة، واا ي  وغي هل .

الشمممممممروط الد تعم اهللصاحلين ما عوا اا ي ، يعا اا ي  هلا شمممممممروط   ص  الثاني:
 هبا  الف آاحلر امل سصحات.

 يف طٌ الشممروط الد  ص أحو  قه امل سممصحات، فنقصح:  قا شممر  الن ع الثال :
املسممهلل علل الع امة فقط،  قا شممرٌط يف املسممهلل علل اا ي  فقط،  قا شمممرٌط يف 

 املسهلل علل ااصرب فقط و كقا.

فقكر املؤلف  قه الشمروط فنُ ني  قه الشمروط وحمُ ني كين واحو  من  قه الشروط 
تعا،   ين يعم امل سصحات  أو خي ص بصاحو  منها  بوأ بالشرط اأوح 

أوح مسألة بني حكم املسهلل، وبني أن املسهلل جاحلي أن املسهلل  ط عاا )ي  ز(قاح: 
 علل اخلفني جاحلي، فقاح أصز،   هكر الشروط.

َدٍث بعَد : قماح  ا وليًََّ ، وِلُمسََََََََََاِفٍر  ال ًَ  بَّيَاليهَا من حََ )َي  ُز ي مًَ
 لُْبٍس(

 قا  ص الشمممممرط اأوح، وحمعم عنه بأن يكصن املسممممممهلل يف املو  الشممممممرعية،  قا  ص 
أيها ا  ص  -وح و ص كصن املسمممممممهلل يف املو  الشمممممممرعية، و قا الشمممممممرط الشمممممممرط اأ

يش ين مجي  امل سصحات ما عوا اا ي  فإ ا ال ت  و  مبو ، وااا ُأسهلل  -الكرام
 مدة المسح فيه مسعلتان:عليها ا، برل اار ، والشرط  قا و ص 



194 
 

 كويو املو . المسعل  اُول :

 : اب وال املو . والمسعل  الثاني 

فأما كويو املو  ف ني أ ا لل قيم أربعاا وعشممرين آمماعة، يصم وليلة، أربعاا وعشممرين 
 آاعة.

بالنسممممممم ة لل سمممممممافر ثالثة أيام بلياليهن يعا كم آممممممماعة  اثنني  المسَََََعل  الثاني :
 وآ عني آاعة.

َال اآلخر فيما يتعََّ بالمدة: مت  يبدأ حسا  المدة    الس

ل ي، عنوحما شممممممممممممممخٌص ل ي اخلف السمممممممممممممماعة بني أن االب موال من اهللموث بعو ال
السمابعة  م احاا علل طهار ،   احم قض ولممصله السماعة اللامنة  م احاا،   تصلممأ 

 ومسهلل الساعة ال اآعة   احاا و لل  ال  الض ل.

 : الل ي، واهللوث، واملسهلل.عندنا  الث أشيا  

  االسمممممماعة السممممممابعة، وواحمية وتسممممممعة، م  حم وأ حسمممممماب املو   م  حمشمممممم ين العو 
لل سمممممممممماب  السمممممممممماعة اللامنة، ملاها  أن الر وممممممممممة  ة يف جصاز املسمممممممممممهلل،  قا 
الشممخص كوممين له الر وممة ما  ة الر وممة  ة املسممهلل وال جصاز املسممهلل  جصاز 
املسممهلل، وجصاز املسممهلل ي وأ من م   من احم قاض الصلممصل اللة  ص السمماعة اللامنة 

ؤلف: ىن قصح امل  احاا في وأ حساب املو  من اهللوث بعو مسهلل اخلف و قا مع
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ا وليلةا ي وأ حسمممممممممممممماهبا من حوث  بعو ل ي، أو  )من َحَدٍث بعَد لُْبٍس( يعا يصمما
 ثالثة أيام لل سافر ي وأ حساهبا من اهللوث بعو الل ي.

واملسممممممممافر  نا  ين  ص مقيو مبسممممممممافة القوممممممممر أو ال  السممممممممفر أيها ا  ص  الكرام  
 ص فر القومممر، ومنها ما ال خياأحكام امل علقة بالسمممفر منها ما يكصن معلقاا بسممم

بسممفر القوممر، و قا اهللكم  نا و ٌص بسممفر القوممر، وآمميأش بيان أحكام آممفر 
 القور يف باب قور الوال  يف ك اب الوال  ان شال اهلل تعا،.

  قا الشرط اأوح و ص أن يكصن املسهلل يف املو  الشرعية. 

 )من َحَدٍث بعَد لُْبٍس عَّ  طاِهٍر(: قاح 

، و قا الشمرط يعم مجي  امل سصحات، فكين امل سصحات شَرط الثانيهذا ه  ال
،   طاهر العينال يوممممممممهلل املسممممممممهلل عليها اال اها كاحمد طا ر ، واملرا  بالطا ر  نا

أن عنمموحممما طمما ر يقممابممين النهي وطمما ر  ؛وليي الطمما ر الممقل يُقممابممين امل نهي
مي  يقمممابمممين النهي وامل نهي، املرا   نممما الطممما ر المممقل يقمممابمممين النهي؛ يعا

العني، فلص ل ي  فاا من جلو كلب فهين يوممممممهلل املسممممممهلل عليه  ال، لص ل ي  فاا 
  أحمه شمم من جلو شمما   أسممهلل وال فيه تفومميين  فيه تفومميين اها كاحمد مقكا  فال

ُن جَّد الميت  ن س، ، واها كاحمد مي ة فإحمه ال أسمممممممممممهلل؛ ُنه طاهرأسمممممممممممهلل؛ 
 ، حمعم. وليس بطاهر
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سهلل علل طا ر، والطا ر من النهي ليي  ص  قا  ص الشرط اللان أن يكصن امل
 ىين بياحمه، لكن املقوص  بيان الشرط.

 الشرط اللاليت...

 )ُمباٍح(

: اها ل ي  أن يكصن امل سممممممص  م احاا فال يوممممممهلل املسممممممهلل علل ما كان ىرماا، ملالا
جصرباا مومممممممنصعاا من حرير، الرجين ل ي جصرب من حرير أصز املسمممممممهلل وال ال  ال 

 أصز املسهلل.

ملاح   ر اها ل ي  فاا م وممممصباا، أو مسممممروقاا أصز أسممممهلل وال ال  ال أصز اللان 
 أن أسهلل عليه، حمعم  قا  ص الشرط اللاليت.

 )ساِتٍر لَّمفروِض(

 قا  ص الشمرط الراب  أن يكصن املسهلل علل آاتر  لل فروض و قا الشرط ُيش ط 
فيه  السََََتر المطَّ   في الممسََََ حاتيف غي اا ي  لكن  قا فيه تفوممممميين، 

 تفصيَ:

و أن ب والمثا ر واهلل أعلم أن مُخر النسمممممال كقل  ال بالنسََََب  لَّخ  وال  ر  
تكصن آممممماتر ا ثين الفرض، السمممممم  املطلصب فيها آمممممم  ىين الفرض فال يُ  فر منه 

 شةل، لص  هر من ىين الفرض يقصلصن: مصل  اخلرز ال يوهلل املسهلل.
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ر ا ملا جرت ثين الفرض  ال، آات بالنس ة للع امة ُيش ط أن تكصن آاتر ا  الثاني:
العا   بسممممم ه، يعا ال ينكشمممممف منها اال ما جرت العا   بكشمممممفه  قا بالنسممممم ة 
للع امة يعا ملالا مقوم الرأو النا ية يقصلصن:  قا مما جرت العا   بكشفه فقو 

علل النا ممممية والع امة أطراف الرأو اأهن، اأهن  مسممممهلل الن  
ه مما جرت العا   بكشممممممممممممممفه فهين أصز أن ُأسممممممممممممممهلل م  من الرأو، الرأو  مقا كل

 احمكشافه وال ال يف الع امة  ااصاب: حمعم.

اتر  اال ثين تكصن آمممممممم أالبالنسمممممممم ة لله ي ، اا ي  املطلصب فيها  اُمر الثال :
 الضرور  أو اهللاجة وآيأش بيان  قا ان شال اهلل عنو هكر اا ي .

 الشرط اخلامي ..

 )يََْثُبُت بنفِسه(

أن يكصن امل سص  يل د بنفسه، و قا خُيرل ملالا احمسان ل ي شراب مقاو أكم 
من مقاآممه أو  ف مقاو أكم من مقاآممه، فكان اها مشممل فيه يسممقط فإحمه ال 

 ،  قا الشرط اخلامي.ُنه ال يثبت عَّ  الْدفأصز له املسهلل عليه؛ 

َان ال احد    ُنه ليعا ال بشممممموه، يل د بنفسمممممه ال بشممممموه؛  )بنفسََََه(وقصله:  
بير وأخذ حبَ وربطه فهذا ال ي  ز المسح عَّيه ُنه لم يثبت  لبس مْاسَ 

 هذا الشرط الخامس.، بنفسه إنما  بت بشده
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أن يكصن امل سمممممص  مما  ح الوليين علل جصاز املسمممممهلل عليه،  الشََََرط السََََادس:
ليي كين شمممممةل ُأسمممممهلل، ما القل جالت اأ لة  صاز املسمممممهلل عليه  مخسمممممة أمصر 

 ؤلف بقصله ..هكر ا امل

 )  )من ُخ ٍّ

 اخلف و ص ما يكصن من االو، ويُل ي يف الرجين. واحد هذا اُول

(اللان:  ٍَ  )وَجْ َرٍ  َصفي

ااصرب، و ص ممما يُل ي يف الرجمين من غي االممو كممالوممممممممممممممصف ملالا وحنصه  الثَاني 
قطن، وله شممممممممرٌط خي ص به القل  ص ااصرب له شممممممممرط خي ص به و ص أن يكصن 

ف ا، وما معىن كصحمه  ممممممفيقاا  يعا ثخيناا، وخيرل به ااصرب اخلفيااصرب  ممممممفيقا 
القل ال ُأكن املشممممة فيه، أو ااصرب اخلفيف القل يُرم لصن ال شممممر  من وراله، 
ملين ااصارب ا ن ملالا الشممممممراريب النسمممممماحلية اخلفيفة  قه ال أصز املسممممممهلل عليها، 

لشمممممممروط اها كققد فيه اوأما ااصرب الومممممممفيق القل يكصن يُل ي يف الشممممممم ال، و 
 فيهصز املسهلل عليه. 

 والثال  من الممس حات التي جا  الدليَ عَّيها:

 )ونحِ هما(قاح:  
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قالصا: كاملصل، املصل يقصلصن: قوممٌي لكنه فصل الكعب، قوممي لكنه فصل الكع ة  
ليي له آاٌل طصيلة لكنه ي طة الكعب أما اها كان يكشف الكعب فهين أصز  

 اشترطنا أن يك ن ساتًرا لَّمفروض.ُننا ال أصز؛ 

 الرابا من الممس حات:

ٍَ ُمَحنىَكٍ (    )وعَّ  ِعمامٍ  لَرُج

وُيشََََََََََترط في العمام  شََََََََََرطان يختصََََََََََان علل الع امة الراب   ص الع امة، 
  بالعمام  وهما:

 أن تكصن الع امة لرجين فال أصز لل رأ  أن متسهلل علل الع امة. -
 ىنكةا أو هات هؤابة. الشرط اللان: أن تكصن الع امة -

ما  ة الع امة اثنكة  تُلف علل الرأو   يُوار منها كصٌر أو أكلر كد اهللن ، 
وترو ا علل رؤوو أ ين امل رب أحياحماا أو الشمممممممناقطة جتو أحمه يلف الع امة ويلف 

كد اهللن  فهقه  ة الع امة اثنكة، وكقل  أصز املسمممممممممهلل علل  نمنها كصراا م
د هات هؤابممة ولص مل تكن ىنكممة، ممماها تعا هات هؤابممة  تُلف الع ممامممة اها كمماحممم

علل الرأو   يُر ل هلممما طرف، وأمممما اها كممماحممممد الع ممماممممة قمممو أ يرت كلهممما علل 
الرأو ومل ير ة منها شمممميئاا فهقه ُتسمممم ل الع امة الومممم ال، وال أصز املسممممهلل علل 

 نكة وعرفنا هاتعرفنا اثأو هاته ُهؤابة  الع امة الومممممممممممم ال علل ع امة ىنكة أو 
 القؤابة.
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 الخامس من الممس حات التي ي  ز المسح عَّيها ه  ماذا 

 وعَّ  ُخُمِر نساٍ  ُمَدارٍَة تحَت ُحَُّ ِقِهنى(): قاح  

 ويشترط له شرطان يختصان به:اهاا اخلامي  ص اخل ار  

بممو أن تكصن اخل ر  فال )ُخمر نسَََََََََََا (أن يكصن اخل ممار المرأ ، فل مماها قمماح: 
 فال أصز للرجين أن أسهلل علل اخل ار. للنسال،

أن تكصن  قه اخل ر موار ا كد حلصقهن، فال أصز لل رأ  لص  الشَََََََََرط الثاني:
ل سممممد ملالا شممممةل ولممممع ه علل رأآممممها وربط ه من اخللف أو ل سممممد املرأ  ملين 
ترون الشممةل القل يُل ي يف الشمم ال  قا ملين الق عة وشممةل لل وفئة فهقا ال أصز 

  ين فيه اخل ار.وعليه وال ي هلا أن متسهلل

 الشرط الساب  ما  ص 

 )في َحَدٍث َأْصَغَر( 

الشمممرط السممماب  يعم مجي  امل سمممصحات ما عوا اا ي ، و ص أن يكصن املسمممهلل يف  
حوث  أ ممممم ر، فال أصز املسمممممهلل علل اخلف، وال علل ااصرب، وال علل الع امة 

أما ا باهللوث اأ مممم ر، و وال علل مخر النسممممال يف اهللوث اأكم، وااا خي ص  ق
اا ي  فيهصز املسمممممممممهلل عليها يف اهللوث اأكم واأ ممممممممم ر وهلقا قاح هكر اا ي ، 

 وهكر أ ا  الف امل سصحات يف ثالث مساحلين.
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 ) وَجبيرٍة لم تَََت اَوْز َقْدَر الحاجِ  ول  في َأَبَر إل  ِحَِّّها(: قاح  

 ال    ائر الممسَََ حات فيال بيرة تخال  سَََ قا املسمممهلل علل اا ي  بني أن  
 أم ر:

 ت هاوز قور اهللاجة، فاا ي  املسمممممهلل عليها أال: أن اا ي  شمممممرطها اُمر اُول 
مسهلل لرور ، وليي مسهلل ر وة ؛ وهلقا يقصلصن: املسهلل علل اا ي  عيأة وليي 

جُتاوز قور اهللاجة، احمسان ه ب ا، الط يب عنوه كسر  أالر وةا فالشرط فيها 
لكسمممممممر يف ا  ممممممم    قا يف اثنني ميلة، قاح له الط يب: حن ال أن يف ا  ممممممم   ا

حمضمممممممممممممم  لمممم  اا ي أو اا ي  علل الكف كلهمممما، واال ال ُأكن أن يل ئم  ممممقا 
الكسمر،  نا زا ت اا ي  علل قور الكسر  هلل وال ال  فهين أصز املسهلل وال ما 

 أالطنا ر ت اوز محَ الكسََر، وإنما اشََت أالُننا لم نشََترط أصز  حمعم أصز؛ 
، فلص جاوزت ىين الكسممممممر لكن بقور اهللاجة أصز املسممممممهلل ت اوز محَ الحاج 

 وال ال  أصز.

لص قماح لمه الط يمب: حن مال أن ُم ي الكف، ولكن قطعة اا ي تيهة ك ي  ا، 
من وف الساعو، وكلها ىسصبة علي  يف ال كاليف، قاح:  الص حطها كلها، 

اح: ال، حطها كلها كسممممم ص ا علة حطها  قاح: حمقومممممها ل  وال حنطها كاملة، ق
ُن الشَََرط أن ال ت اوز قدر الحاج  كاملةا، فهنا حمقصح:  قا ا  ين الشممممرط؛ 

 ،ف ن جاوزت قدر الحاج  ف نه ال يْتصََََر عَّ  المسََََح، بَ ي ب المسََََح
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وأمب ال ي م عن املقموار الياحلممو ان مل أكن حميعهما، أممما اها أمكن حميعهما، فيهممب 
 ن ينيي الياحلو علل قور اهللاجة.عليه أن ينيعها أو أ

 الشرط اللامن

ْدَر الحََاجََِ  ول  في َأَبَر إل  : قمماح   )وعَّ   وَجبيرٍة لم تَََت ََاَوْز قَََ
 ِحَِّّها (

 عندنا  ال   فروق: 

 أن اا ي  شرطها عوم جماوز  قور اهللاجة. الفرق اُول:

اهللوثني  : أن اا ي  مُتسممممممهلل يفالفرق الثاني بين ال بيرة وسََََائر الممسََََ حات
 .)ول  في أَبر(اأكم واأ  ر، وهلقا قاح: 

ولص  نا القل يمثهر أحمه مل يُر  هبا ا شمممار  ا، اخلالف، وااا أرا  هبا  ف  ال ص م 
 أو بيان أن اا ي  مُتسهلل يف اهللوث اأكم واأ  ر.

و  وال أن اا ي  ال ُكو  مبالفرق الثال  بين ال بيرة وسََََََائر الممسََََََ حات: 
 إل  ِحَِّّها()م وال ليلة وال ثالثة أيام، وااا يسمممممم  ر املسممممممهلل عليها؛ وهلقا قاح: بيص 

وم  ُكين  عنو زواح اهللاجة اليها، فإها برل اار  وجب حلها وغسممممين ما ك ها، 
 حمعم.

   هكر الشرط اللامن و ص..
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ماِل الطهارِة(: قاح    )إذا لِبس ذل  بعَدَ 

ك اح الطهار  مش ٌط يف مجي  امل سصحات  و قا الشرط و ص لُ ي امل سص  علل  
كلها ح  اا ي  علل املق ب، علل الوممممم يهلل من املق ب واال يف رواية أ رم 
أحمه أصز املسممهلل علل اا ي  املل صآممة علل غي طهار ، لكن الومم يهلل يف املق ب 
أن  قا شرٌط ح  يف اا ي ، فأما اا ي  الد لُ سد علل غي طهار  ما الع ين  

ن أمكن حميعها ينيعها وي طهر ويل سممها، ان مل ُأكن فإحمه ي ي م عن  قا العضممص ا
 القل ل ي عليه اا ي .

مال الطهارة(يعا مجي  ما آممم ق  )إذا لبس ذل (و قا الشمممرط قاح:    ،)بعدَ 
والحظ أن املؤلف عم بك ممماح الطهمممار  ومل يقمممين: اها ل ي هلممم  علل طهمممار ، 

لص تصلأ وغسين وجه ومتض ض واآ نشق وغسين وآ ب هل : أن ا حمسان ملالا 
يويه   مسمممممممممهلل رأآمممممممممه   ل ي الع امة   غسمممممممممين رجليه، الع امة لُ سمممممممممد علل 
حوث، وال علل طهار   لُ سممممممممممد ق ين اك  اح الطهار ، فهين أصز املسممممممممممهلل علل 

 الع امة  نا  ااصاب: ال، ال أصز املسهلل عليها.

 لع امة وال سمممممممها مر  ثاحمية،طيب ما اهللين  حمقصح: بعو ما ت سمممممممين رجل ، ارف  ا 
ف ينئق  تكصن قو ل سممممم ها علل ك اح الطهار ، كقل  لص غسمممممين رجله الي ىن،   
ل ي اخلف،   غسين رجله اليسرم،   ل ي اخلف، فهين اخلف يف الرجين الي ىن 
قمو لُ ي علل ك ماح الطهمار   ال، لُ ي ق مين ارتفاي اهللوث، ماها يوممممممممممممممن   خيل  

اجة الي ني فقط  اليسمممار مل صٌو علل طهار  ما يف ح اخلفني ويل سمممها، وال خيل 
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إذا )خيلعمه، لكن خيل  الي ني ويل سممممممممممممممهما بعمو اك  ماح الطهممار ،  مقا معىن قصلمه: 
مََال الطهََارة( والطهممار   نمما طهممار  ممماحليممة، وليسممممممممممممممد طهممار   لبس ذلََ  بعََدَ 

 ال ي م.

 تعا، ا، تفومميين مسممألة  ت علق بالشممرط اأوح، ما  ص الشممرط   احم قين 
اأوح  مو  املسممممممهلل القل  ص مو  املسممممممهلل، ففوممممممين ا ن بعض املسمممممماحلين امل علقة 
بالشمممرط اأوح، الشمممرط اأوح قلنا: أن يكصن املسمممهلل يف املو  الشمممرعية و ة: يصٌم 
وليلممة لل قيم، وثالثممة أيممام بليمماليهن لل سمممممممممممممممافر فممإن اج    يف حق البي اخلف 

، أسمممممهلل فيها مسممممممهلل تعا اقامٌة وآمممممفر ف ا امل لب منه ا، هكر املؤلف 
 مقيم، ومسألة واحو  أسهلل فيها مسهلل مسافر.

اأ مممممممممممين  نا: ت ليب جاحمب اهللضمممممممممممر وا قامة علل جاحمب السمممممممممممفر، أو بع ار   
، املسمممممممممممممهلل ُننا نشََََََََََ  في ج از الزائدأ رم: اأ مممممممممممممين أن حمرج  ا، اأقين؛ 

 لل سمممممممممممممافر ثالثة أيام، اها اج    اقامة وآمممممممممممممفر فإن القل يُ يهلل اليصمني الياحلوين
 مشكصك فيه فنرج  ا، اأ ين و ص املسهلل يصم وليلة فقط.

اال اها كان عارض ا قامة لمممعيفاا فال الب  ص السمممفر، وأما اهللضمممر فصجص ه يف  
 ممممصر  املسممممهلل لممممعيف ال يقصم علل أن ي لب السممممفر فإحمنا حم لب حكم السممممفر 
وحم ني  قا هكر املؤلف أرب   مممممصر، ثالث منها يق ومممممر منها علل مسمممممهلل املقيم، 

 ممممصر  ال، ُيك ين مسمممممهلل مسمممممافر، فالوممممصر اللالثة الد أسمممممهلل فيها مسمممممهلل مقيم و 
 هكر ا بقصله ..
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 ) وَمن َمَسَح في َسَفٍر  م أقاَف(: قاح 

  قه اأو،.

 )أو َعَكَس(

  قه اللاحمية.

 )أو َش ى في ابتدائِه فَمْسُح ُمْيٍم(

 هذه ص ر  الث ليس ل  فيها إال مسح المْيم.

سهلل يف آفر   أقام، احمسان كان علل آفر، واحو طالب من م الص رة اُول :
يف املوينة ه ب ا، الع ر  فل ا فارل بنيان املوينة تصلممممممممممأ وغسممممممممممين رجليه ول ي 
اخلف،   مسممممهلل بعو هل  أحوث   مسممممهلل، مسممممهلل يف آممممفر   ص بوأ املسممممهلل يف 
السممممفر وال يف املوينة  بوأ املسممممهلل يف السممممفر، ه ب يصم واحو ا، الع ر ، ورج  

املوينة و ص البٌي للخف،  ين ُيك ين علل مسمممممممممممهلل املسمممممممممممافر ثالثة أيام  وال  ا،
ُيك ين مسممهلل مقيم يصم واحو  يك ين مسممهلل مقيم يصم واحو وليلة أربعة وعشممرين 
آمماعة، ان بقة شمممةل من  قه املو ، يعا حمف ض أحمه را  و لص أمصره يف حمص 

أما اها كان  ضر،يصم اثنا عشمر آماعة، بقة له اثنا عشمر آماعة أسمهلل فيها يف اهلل
أ ممممممممالا اآمممممممم ك ين مو  املقيم، جلي يف السممممممممفر يصمني وو ممممممممين ا، ال لو حمقصح: 
  الص احم قض املسهلل حينئق  وأب علي  أن تنيي اخلف،  قه الوصر  اأو،.
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: عكسمممممها الرجين بوأ املسمممممهلل يف املوينة،   آمممممافر ق ين أن ُيك ين الصََََ رة الثاني 
ط، ال وال يك ين ثالثة أيام، يصم وليلة فقيصماا وليلة فسمممممممممممممافر حمك ين له ليصم وليلة 

ُن المغَّب ه  الشََََََ  في الرخصََََََ  يُ جب الرج ع إل   ؛ُيك ين ثالثة أيام
 اُصَ، والمتيْن من ج از مسحه ه  ي فه وليَّ  فْر.

اها شممممممممم  يف اب واله،  قا الرجين ل ي اخلف ومسمممممممممهلل عليه، واج    له  الثالث :
اب وأت املسممممممممممممهلل يف ا قامة، وال أحما  آممممممممممممفٌر واقامة، لكن يقصح: أحما ما أ رل  ين

أ مممممالا ما مسممممم د اال بعو السمممممفر شممممم  يف هل ، فالصاجب عليه أن يرج  ا، 
 امل يقن و ص يصم وليلة، يصم واحو فقط،  قه ثالث  صر.

ر الص رة الرابع :  .والوصر  الرابعة يك ين فيها مبسهلل مسافر هكر ا بقصله.  م َذ

ََ : قاح   َمْسِحه فَمْسُح مسافٍر( )وإن َأْحَدَث  م سافَر قب

اها أحوث ا حمسممممممان يف اهللضممممممر، ا ن  ص الرجين يف املوينة، يريو أن يطل  ع ر  
اليصم بعو  مال  العومر بيطل  ع ر ، ف صلأ، ول ي اخلف، وركب السيار  "ط عاا 
ركب السمممميار  و ممممف طر ل ليي شممممرطاا" املقوممممص  أحمه أحوث ق ين أن خيرل من 

طة وينة وقف يف اثطة بعو مفارقة ال نيان، وحميح ا، اثاملموينمة، فل ا  رل من امل
 وتصلأ ومسهلل علل  فيه، يك ين مسهلل مسافر ثالثة أيام وال ُيك ين يصم واحو  

يقصح: ممما أصز لممه أن يل ي اخلف يف الع ر  ال ممما را  ع ر  را  ي  شممممممممممممممل يف 
 جو ، فهنا اخلف ال أصز لل  رم أن يل ي اخلف.
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ل، ف ا اهللكم وقف يف اثطة وتصلممممممممأ ومسممممممممهلل علل فهص را  او  بي ي  شمممممممم 
 فه  ف ا اهللكم  ُيك ين مسممهلل مسممافر، ملاها ُيك ين مسممهلل مسممافر  أن عارض 
ا قامة  نا لممممممعيف مل يُصجو يف ا قامة اال االآمممممم  احة اآمممممم  احة الر وممممممة، أما 
م اشممر  الر وممة فكله ُوجو يف السممفر، وحنن يف اأ ممين عنوحما أحمنا حمقصح: ا قامة 

اها اج  عا وتسمممممممممماول حم لب الرجصي ا، ا قامة، لكن  نا ما تسمممممممممماويا ر والسممممممممممف
عارض ا قامة لمممعيف، واال ف  اشمممر  الر ومممة ما حومممين اال يف السمممفر  ممم يهلل 
ا؛ أن  قه املسممممممألة ُحكة عليها ا مجاي  أن اآمممممم  اح ه ُوجو يف اهللضممممممر، وأيضمممممما

فإحمه   ين مس هحكاه النصول والعيا وابن ميم هكروا أن ا مجاي أن من أحوث ق
 ُيك ين مسهلل مسافر، فأ رجنا ا عن اأ ين ملا هُكر يف هل  من ا مجاي 

َال  31:33 :س

املع  ر ال يل ي اخلف، طيمب لص ل ي م  عوم اهللاجة ا، اخلف  ص : ال  ا 
ل ي أسمممممممهلل وال ال  وال يُقاح أحمه شمممممممرط املسمممممممهلل أن يكصن علل م ا  و قا فعله 

 ىرم، قو يُقاح هبقا اهلل أعلم.

حم هل ا ن من كالمه علل ُجين الشممممممروط بقة معنا الشممممممرط ال اآمممممم  فقط، لكن ا
ا ن آُيفري املؤلف علل الشروط، فيقكر أشيال ال يوهلل مس ها ال  الح شرط  

 من الشروط ف وأ بقل .

 وال َيْمَسُح قالنَس()تعا،:  قاح 
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 ة قا اأوح، ملاها ال أسممممممهلل علل القالحمي ما الشممممممرط املخ ين  أوح شممممممةل ما  
القالحمي  القالحمي  ة ملين الطصاقة الد تُل ي علل الرأو، فال ُأسمممممممممممممهلل عليها، 
ملالا ا ن اللة يل سمممممممممممممصن الناو يف الشممممممممممممم ال ي وفصن علل الرأو، أو الطاقية، أو 
الشمممممممم اغ، فالقالحمي ال ُأسممممممممهلل عليها ملاها  ما الشممممممممرط املخ ين  ليسممممممممد مما  ح 

 مُتسممهلل، اأ ممين أن اهللصاحلين أ ا الالوليين من املسممهلل عليها، اأ ممين أن اهللصاحلين ال 
متسممممممممممممممهلل اال مما  ح الوليين عليه، فالقالحمي ما عنوحما  ليين علل املسممممممممممممممهلل عليها، 
وليسمممد ع امةا، فال أصز املسمممهلل علل القالحمي ال  الح شمممرط الوليين، اللة  ص 

 الشرط السا و، قاح ال أسهلل قالحمي أيضاا ...

 )وال لفافً (

ه فة احمسممممممان بر ان ملالا فلف علل رجله، أ ق لملاها ال أسممممممهلل علل اللفافة  اللفا
ق اش، وال  مممممصف ولفه علل رجله، فال أسمممممهلل عليه، ما الشمممممرط املخ ين ملاها ال 
أسممممممممممممممهلل عليهما  أ ما أوالا ال تل مد بنفسممممممممممممممها، فال ُأكن أن تع م جصرب ثابد 
بنفسه، واأمر ا  ر أ ا ليسد جصرباا، والوليين ااا جال يف املسهلل علل ااصارب 
فليسممممد مما ث د الوليين  صاز املسممممهلل عليه، وكقل  ليسممممد مما يل د اال بالشممممو 

 واللف. 

 أيضاا كقل  ال ُأسهلل علل..

ََْدِف( ُُْر من ال  )وال ما َيْس
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كقل  ال ُأسممممممممهلل علل ما ُيسممممممممقط من القوم، و قا ُمفري علل أل شممممممممرط  قصح 
 املؤلف: يل د بنفسه، أما ما يسقط من القوم فال يل د.

   منه بعُضه()أو يَُرَ 

كقل  ال ُأسممممممممهلل علل ما يُرم منه بعضممممممممه، يعا بعض ىين الفرض، و قا مفري 
علل أل شمممممممرط  أن يكصن آممممممماتراا لل فروض، أما ما يُرم منه بعض ىين الفرض 
فال أصز املسممممممممممممممهلل عليممه؛ أحمممه ليي بسممممممممممممممماتر لل فروض، وبينمما أن  ممقا يف اخلف 

عض ىمممين الفرض ف ممما حكم وااصرب، وأمممما يف الع ممماممممة فمممإها كمممان يُرم منهممما ب
املسممهلل عليها  حمقصح:  قا القل يُرم ان كاحمد مما جرت العا   بكشممفه فال بأو 

 باملسهلل، وان كان فاحشاا مما مل جترل العا   بكشفه فال أصز املسهلل.

ر مسعل  وهي: إذا لبس اُنسان خًفا عَّ  خفه فهذه    م انتَْ أيًضا إل  َذ
،لها حالتان  أو جصرب علل جصرب فلها حال ان:  ، اها ل ي  ف  علل  ف 

اها ل ي  فاا علل طهار ا،   ل ي أحوث فل ي فصقه  فاا   ر  الحال  اُول :
ف ما اهللكم  ل سممممممممممممممد  ف علل طهمار  اخلفني ل سمممممممممممممم مه علل طهمار ،   جئممد 
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ول سممممممد فصقها شممممممةل ثان، لكن ل سمممممم ه بعو اهللوث، فإحمه ال أصز املسممممممهلل علل 
 عَّ  حدث. سه َّب  ُنه ماملل صو اللان؛ 

اها ل سمممد  فاا علل طهار    أحوثد،   تصلمممأت ومسممم د علل اخلف،    
ل سمممد فصقه  ف   ر فهين أصز املسمممهلل علل الفصقان  ال، ال أصز املسمممهلل علل 

 ، فهقه الوصر  اأو،.ُنه لُبس بعد الحدثالفصقان؛ 

، فل سد االص رة الثاني   ف خل: اها ل سد اخلف علل اخلف ق ين اهللوث أ الا
 ، اأوح علل طهار ،   ل سمممد فصقه واحو ثان علل طهار  ق ين أن كوث أ مممالا

 فهنا ما اهللكم  ماها يقصح املؤلف  

(: قاح  ََ اْلَحَدِث فالحْكُم لََّف قَاِنيِّ  ) وإن لَِبَس ُخفًّا عَّ  ُخ ٍّ قب

فالحكم )اهللكم للفصقان يعا أصز ل  أن متسممممممممممممهلل علل الفصقان، قاح املؤلف: 
ا وال جصازاا  جصازاا، فممماهللكم للفصقمممان يعا فيهصز لمممه أن أعمممين   قََاني(لَّف وجصبممما

ا أن أسممممممممهلل علل  اهللكم للفصقان في سممممممممهلل علل الفصقان، وم   قا فيهصز أيضمممممممما
ال   مان، لكن ان مسممممممممممممممهلل علل الفصقمان  الص تعني اهللكم عليمه، اها أحوث 

صقان فهين له ل الفبعو ما ل ي اخلفني الفصقان وال   ان   أحوث ف سممممممممممممممهلل عل
 أن أسممممهلل علل الفصقان،   يأش الفرض اللان وخيل  الفصقان ويرج  ا، ال   ان
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ال، املممق ممب ليي لممه كممقلمم ،  ممقا بممالنسمممممممممممممم ممة ل عض ال فريعممات علل الشممممممممممممممروط 
 السابقة.

هكر املؤلف الشممرط ال اآممم  و ص: اآممم يعاب ما أب مسممم ه ح  يومممهلل املسمممهلل، 
الصاجب با  الف امل سصحات، فالنس ة للع امة  وما الصاجب يف املسهلل  خي لف

 قاح...

  )وَيْمَسُح أَثَر العمامِ  (: قاح 

اهاا بالنسمم ة للع امة الصاجب يف املسممهلل أكلر  واحلر ا، أن يسمم صعب باملسممهلل أكلر 
 واحلر الع امة ال يليم اآمم يعاب مجيعها  قا بالنسمم ة للع امة، أما بالنسمم ة للخف 

 ف ا الصاجب  

 َدِف اْلُخ ِّ من أصابِعه إل  ساِقه()وظاهَر قَ 

قرأ الشمممميخ و ا ر، قوم، اخلف، وقو لمممم طد كقل  يف عو  من النسممممخ، و ا ر، 
قومه اخلف، واأحسن أن ُتض ط باار و ا ره قومه اخلف، ما الفرل بني املعنيني  
لص قلنما:  ما ر، قمومه اخلف أو  ما ر قمومه اخلف مما الفرل  معطصف علل الع امة 

ملعىن اه جعلنا ا باار وأسمممهلل أكلر  ا ره اخلف، وان قلنا وأسمممهلل أكلر فيكصن ا
الع امة و ا ر، قوم اخلف  ار املعىن أسهلل مجي  المثا ر، وما املرا   مسهلل أكلر 

 المثا ر ال مجي  المثا ر؛ وهلقا ل طها باار أحسن.
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فنقصح: بالنسممم ة للخف أب مسمممهلل أكلر  ا ره ال مجي   ا ره، وي علق املسمممهلل  
ِِْبه(المثا ر  ون قاح: ب ا املسمممممممهلل  ق )من أصَََََابعه إل  سَََََاقه دوَن أسَََََََفَِّه وَع

 للخف يكصن لمثا ر قوم اخلف.

 من أين ي وأ يف اخلف من اأ اب  وال من السال  

 )وظاهَر َقَدِف اْلُخ ِّ من أصابِعه إل  ساِقه (: قاح 

اب  ا، اأ ممممممفي وأ من اأ مممممماب  ا، السممممممال وجصباا وال اآمممممم   اباا  االب وال من 
السال اآ   اباا ال وجصباا، ليي بالصجصب، ولكن  ين ُمرا  املؤلف  نا كويو ما 
ُأسممممهلل أن امل سممممص  المثا ر  ص من اأ مممماب  ا، السممممال  وال مرا ه االب وال من 
اأ مممماب  ا، السممممال  ان كان مرا ه بيان ىين المثا ر القل ُأسممممهلل من اأ مممماب  

ما  ،ُن هذا ه  الظاهر فيمسََََح أَثر الظاهرا، السممممال فهنا حمقصح: وجصباا؛ 
  ص المثا ر  قاح من اأ اب  ا، السال.

وان كان املرا  االب وال فهقا علل آمم يين االآمم   اب، واال فلص مسممهلل من السممال 
 اال اأ اب  أجيأ هل .

ِِْبه(  )دوَن أسَفَِّه وَع

 فال أب مس ه وال ُيس  ب مس ه.

 )وعَّ  جميِا اْلَ بيرِة(
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سمممم ة لله ي ، عرفنا الع امة أكلر  واحلر ا، اخلف أكلر  ا ره، أما اا ي   قا بالن
فيهب مسممممممممممهلل مجي  اا ي ، واملرا    يعها يعا اا ي  الد ُولممممممممممعد علل ىين 
فرض، أما اا ي  اها مل تكن علل ىين فرض   ين متسممممهلل  يعا يف الصلممممصل واحو 

ن ضمممممها وال كلها، واها كاعنوه ج ي  علل آممممماقه ملالا  ين أب مسممممم ها  ال بع
بعضممممممها علل ىين الفرض، وبعضممممممها  ارل عن ىين الفرض فيهب مسممممممهلل مجي  
املصجص  علل ىين الفرض، فلص كان علل رجله ج ي  أسمممممممممهلل  ا ر ا وال أسمممممممممهلل 
المثمما ر وال ممماطن  المثممما ر وال ممماطن  مممقا معىن قصلمممه: علل مجي  اا ي ،   احم قمممين 

 اها ت طين طهار  املسممممممممممممممهلل  مباها تعا، ا، م طالت طهار  املسممممممممممممممهلل، مب
 ين قض الصلصل يف طهار  املسهلل 

تََُه : قمماح  دى ْت مََُ َدِث أو َتمََى َِّ الفْرِض بعَََد اْلحَََ )ومت  َظَهَر بعُض َمحَََ
 اسَتْعَنَ  الطهارَة(

ين وال ىهين    قان م طالن: اأوح  هصر بعض ىين الفرض، عنوك لمممممممممممممُ طد ى،
ين بف هلل اهللمممال، يقصح:  َدثِ )ومت  َظَهَر ىمم، َِّ الفْرِض بعَََد اْلحَََ  مممقا  (بعُض َمحَََ

الومممممم يهلل، فإها  هر بعض ىين الفرض ف ا اهللكم  هلا  ممممممصرتان: أن يمثهر ق ين 
اهللوث، وأن يمثهر بعو اهللوث، فإن  هر ق ين اهللوث، واحو تصلممممممممممممأ وغسممممممممممممين 

صل أن  قا ولممممممممممممم ؛رجله ول ي اخلف،    ل  اخلف ي طين ولمممممممممممممصله  ال ي طين
ص ،  ب أن اخلف كان حهراا يف اليم،  ص غسمممممممممين رجين،  ين اخلف ما  ص مصج

علل طهممار  غسممممممممممممممين، فهممين ين قض ولممممممممممممممصله خبل  اخلف  ال، لكن اامما ين قض 
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الصلمممممصل اها  هر بعو ىين الفرض بعو اهللوث، وقصله: بعو اهللوث، اهللوث بعو 
حوثه اهللا ين بعو ولصله القل غسين فيه رجليه، يعا رجيٌن تصلأ وغسين رجله 

اخلف، أو  هر جيٌل من ىممين الفرض ممما اهللكم  ول ي اخلف   أحمموث فخل  
ال ُأسممممممهلل  الص  قا والممممممهلل، لكن املرا   نا اها ل ي اخلف   مسممممممهلل عليه   
 ل  اخلف و ص علل طهار  أ ممممالا لكنها طهار  مسممممهلل، فهين ي طين ولممممصله وال 

 ال  ي طين ولصله، رجين تصلأ ومسهلل علل  فني بشرطها املع م.

  الث ص ر: 

َه  له، ول ي اخلف   ه ب ا، املسمهو وعنو باب املسهو تصلمأ وغسمين رج رج
 ل  اخلف و  ين ا، املسممممممممممهو و مممممممممملل ما اهللكم   ممممممممممالته  مممممممممم ي ة ما يف 

 اشكاح.

َه  تصلمممأ وغسمممين رجله   ل ي اخلف،   أحوث،   بعو هل  تصلمممأ ومسمممهلل  رج
علل اخلف، ورا  لل سممممممممممهو عنو باب املسممممممممممهو  ل  اخلف وقفين و مممممممممملل ما 

توهلل  الته؛ أحمه ا ن برجين ال  ة م سصلة، وال  ة اهللكم  بطين ولصله فال 
َِّ الفْرِض بممسمممممممصحة فال تومممممممهلل  مممممممالته؛ وهلقا قاح:  عَد )ومت  َظَهَر بعُض َمَح

ها فيعيو الصلصل، وملاها قاح اآ أحمف الطهار   حمشرح اْلَحَدِث اسََتْعَنَ  الطهارَة(
 بعو القيو اللان.
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تُه(قماح:  دى ْت مَُ لل اللان، احمسممممممممممممممان قلنا له اف هلل العوا  ع  قا  ص امل طين )أو َتمَى
أربعة وعشممرين آمماعة م  ي وأ العوا   أربعة وعشممرين آمماعة  من اهللوث، شمم ين 
العوا  علل السممممممماعة ف هلل علل المحمامىل شممممممم ين أربعة وعشمممممممرين آممممممماعة، وتصلممممممممأ 
و ملل، و مار أسمهلل علل اخلف، وباقة علل اأربعة وعشرين آاعة كم  ثالث 

 فه، بعو ما تصلممممأ اك  لد اللالث  قاحلق ما اهللكم  قاحلق تصلممممأ ومسممممهلل علل 
  نا  احم قض ولصله يس أحمف الطهار  وال خيل  اخلف وي سين رجله  

ا ن لص أن املو  متد بعو الصلصل باقة  - قه مسألة عنو الفقهال-ا ن ك لد 
علل املو  كم   قيق ني،  لص الصلممممصل  ممممار باقة علل املو  عشممممر ثصان،  قا 

عوا  مضممممم صط، ف عو ولمممممصله احم هد املو   ين له أن خيل  اخلف واحو مشممممم ين ال
 طهارة()اسََتعن  الوي سمممين رجله وال أب أن يسممم أحمف الطهار   املؤلف يقصح: 

َه لَّطهََارة، وال أصز لممه أن خيل  وي سمممممممممممممممين رجلممه، ملمماها   ُن تمََاف المََدة مبطََ
ا من ج از المسََََََََََح ، فرل  ممين  ص ممماحم  اصاز املسممممممممممممممهلل وال م طممين وليس مَانعًََ

طهمممار   م طممممين للطهممممار ؛ وهلممممقا ح  لص مل تفممممد املصاال  ال أصز لممممه أن خيل  لل
 وي سين رجله.

فليسمممممممممد املسمممممممممألة م نية علل فصات املصاال  ولعين  قا السممممممممم ب يف تع ي املؤلف  
لل اخلفني، سهلل عبقصله: اآ أحمف الطهار  أو أحمه فيه اشار  ا،  قا، احم هينا من امل

 ر  املسهلل.ال اب م طالت طها وهكر يف   ر
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)بَََا  ن اقض ومن املهم أن تعرف م طالت طهممممار  الصلممممممممممممممصل ف صب وقمممماح: 
 ال ض  (

 باُ  َن اِقِض الُ ض  ِ 

ان ب اًل أو غائطًا أو   ِْيىِ  الَبَدِن إنَ  ، وخارِ ه من َب ٍَ بي ُُْض ما َخَرَ  من سََََََََ يََنَْ
َِ إالى َيسََيَر ن ٍف من قاعٍد و  ْْ ا غيَرهما، وَزواُل الَع ٍر قَثيًرا َنِ سًََ ََ ائٍم، وَمس  َذ

، وَلْمُس ذَ  ٍَ ُهما من ُخْنَث  ُمْشِك فىِه أو بطِنه، وَلَمسَُ ٍَ بَظْهِرَ  ٍَ أو قَُُب ٍر ُمتىصَِ ََ
ه بها، وَمس   ُه امرأًة بشََه ٍة أو َتَمسََ  ُث  قَُبَََُّها لشََه ٍة فيهما، وَمسََ  َره أو أُنَْ ََ  َذ

َعٍر وظُُفٍر وَأْمَرَد وال َِْ  ُدبٍُر ال َمس  شََََََََ ٍَ وال مَّ ِس بَدنِ  َحَّْ ه ول  َوَجَد ما حائ
َ  ما  ً  من اْلَ زوِر، َو َُ الَّحِم خاصََََى َْ َُ َميٍِّت، وَأ ُُْض ُغسََََْ ه ًة، ويََنَْ منه شَََََ
ْىَن الطهارَة وشَََََََََ ى في  اًل َأْوَجب ُوضََََََََ ً ا إال الم َت، وَمن تََيََ َأْوَجَب ُغسََََََََْ

ْىنََهُ  ََ الحَََدِث أو بََالعْكِس بَََن  عَّ  اليْيِن،  فََ ْن تََيََ ََ فه  مََا وَجهََِ  السَََََََََََاب
ََّهما، وَيْحُرُف عَّ  اْلُمْحِدِث َمس  المصََََََََََحِ ، والصَََََََََالُة،  بَْ دِّ حاِله قََ ِبضَََََََََِ

 والط اُ . 

_________________________________ 

 )باُ  َن اِقِض الُ ض ِ (: قاح  

 هذا البا  فيه  الث مسائَ: 

 هكر النصاقض وتعوا  ا. المسعل  اُول :
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حكم الشممممممممممممم  فيها اها شمممممممممممممكيد يف وجص  حماقض من  قه  ني :المسََََََََََعل  الثا
 النصاقض أو عوم وجص ه.

: أثر  قه النصاقض اأحكام امل ت ة علل وجص  حماقض من  قه المسَََََََََعل  الثالث 
 النصاقض.

 ف وأ أوالا بالنصاقض و ة تسعة حمصاقض.

 هكر ا بقصله...

(: قاح  ٍَ ُُْض ما َخَرَ  من َسبي  )يََنَْ

وح اخلممارل من السمممممممممممممم يممين، ومل يقيمموه املؤلف بممأل قيممو، قمماح:  ممقا  ص النمماقض اأ
ا علل  ينقض ما  رل من آمممممممممممم يين، و ين  قا علل ع صمه وال فيه اآمممممممممممم لنال  أبوا
ع صمه، فاخلارل من السممممممممممم يلني حماقض للصلمممممممممممصل مطلقاا، وكل ة مطلقاا  قه يعا 

ة لمممممممممممممآمممممممممممممصال كان مع ا اا أو حما راا، فاملع ا  كال صح وال احلط، والنا ر كاالآممممممممممممم  ا
ا أم طا راا، فالنهي  ، وآمممممممصال كان اخلارل مسمممممممما وكخرول حوممممممما   من الوبر ملالا
ملمممين: ال صح وال ممماحلط، والطممما ر ملمممين: الصلمممو، يقصلصن الصلمممو، الرو    رول الرو  
مصجب لل سممممين، وكين ما أوجب غسممممالا أوجب ولممممصلاا اال املصت، فخرول الرو  

 باب ال سين. ال يصجب الصلصل وااا يصجب ال سين وآيأش معنا يف

ا من أمللة الطا ر  فأوح حماقض  ص: اخلارل من السمممممممممممممم يين مطلقاا ويقكرون أيضمممممممممممممما
 هذا اُول ما خر  من السبيَ.الريهلل، فإ ا حماقضٌة للصلصل، 
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ِْيىِ  الَبَدِن(  )وخارِ ه من َب

اخلارل من بقية ال ون من غي السممم يين، و قا حماقٌض للصلمممصل بشمممرطني ما  الثاني:
  ا  

ثيًرا َنِ ًسا غيَرهما()إنَ قاح:   ان ب اًل أو غائطًا أوَ 

اخلارل من غي السمممممممم يين ان كان بصالا أو غاحلطاا فهص حماقٌض للصلممممممممصل مطلقاا، وان  
  ينْض بشرطين:كان من غي ال صح وال احلط فهين ينقض  قاح: 

 أن يكصن كلياا. الشرط اُول:

 أن يكصن مساا. والشرط الثاني:

 ئر من غير السبيَّين  ما ص رة خرو  الب ل والغا

اها احمسممو لإلحمسممان ورل ال صح وال احلط املع ا  فع لصا له ع لية جراحية وجعلصا له 
ا غي املع ا ، و ممملصه بامللاحمة أو بأل طريقة  ط ية، فومممار خيرل ال صح وال احلط  منفقا
من غي السممم يين، فهين ين قض الصلمممصل خبروجه  حمقصح: حمعم ين قض ولص  رل منه 

 ال صح وال احلط ينقض.شةل يسي، ف

ا  ا، فقصلنا مسممممما  فاللان ا ن غي ال صح وال احلط فيشممممم ط فيه أن يكصن كلياا مسممممما
خيرل الطا ر، فلص  رل منه عرٌل أو خنامة أو بل م، أو ريق، أو بكل ح  آمممممماح 



219 
 

ميياب ال يمد من بكماله  مقا من بماب الطرفمة، فلص كمان اخلارل طا راا وكلياا فهين 
 ارل الطا ر ال ينقض.ينقض  ال، اخل

حمأش ا ن ا، اخلارل النهي، اخلارل النهي  ين ينقض الصلمممممممصل  حمعم، بشمممممممرط 
أن يكصن كلياا، فلص  رجد منه قطر   م، الوم مي، والوم ُحكة ا مجاي علل 
ماآممم ه، فلص  رجد منه قطرات من الوم ال ين قض الصلمممصل،  رل منه قةل ان  

 ياا ين قض ولصله بقل .كان يسياا ال ين قض، وان كان كل

(: قاح  َِ ْْ  )وَزواُل الَع

، وزواح العقين يو ين فيه اانصن، وا غ ال، هذا ه  الثال  من ن اقض ال ض  
والسمكر والنصم، كين  قه  ا لة يف زواح العقين، وكلها حماقضٌة للصلصل ُيس لىن من 

 هل ..

 )إالى َيسيَر ن ٍف من قاعٍد وقائٍم(

صل وال ال  اانصن حماقض للصلصل، ا غ ال حماقض، الُسكر اهاا اانصن حماقض للصل
 حماقض، لص أحمه آكر والعياه باهلل احم قض ولصله.

في  لكن يسََََََََََتثن ، النصم حممماقض  حمقصح: حمعم، النصم حممماقض الرابا وه : الن ف 
 الن ف الن ف الذي اجتما فيه شرطان:

 : أن يكصن النصم يسياا.الشرط اُول
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، فإها كان النصم يسممممممممممممممياا، وكان النصم من قاعو  أو ائموأن يك ن من قاعٍد أو ق 
، يسممممي النصم  رل باليسممممي ماها   رل  قاحلم مل ين قض الصلممممصل، قصلنا: يسممممي حمصم 

 باليسي الكلي، و رل بالقاحلم والقاعو امل ك  واملضطه  وحنصه.

 نعخذ اآلن مسعل  مهم : ما معن  الي ف اليسير  

النعاو غي النصم، النعاو شةل، والنصم شةل؛ وهلقا  اليصم اليسي  ص النعاو  ال،

 ،  [522:]البقرة  (ھ ھ ھ ے ے )قممممممماح:  اهلل 
فالسممممممممممنة غي النصم، النعاو ال ينقض الصلممممممممممصل ولص طاح، لص واحو معنا من أوح 
الورو من بعو  مممممممال  العومممممممر و ص حمعسمممممممان طصح الورو فهين احم قض ولمممممممصله 

ينهما الفرق ب م ما الفرق بينهما َي  نعر  النعسَََََََََان من النائبقل   ال، 
زواح العقممين، النعمماو ال ييوح فيممه العقممين، النصم ييوح فيممه العقممين،  ممق علل  ه :

ا من الطالب حالمر للورو حمعسمان، فن ن حمشمصفه حمعسان   قا ملاح لص أن أحوا
حمقصح: ماها قلنا   ر شممةل يا شمميخ  قاح: قلد كقا وكقا،  قا حماحلم أم حمعسممان  

لناحلم فإحمه ييوح عقله، لص تقصح له: ما   ر شممممممممممةل قلناه   قا حمعسممممممممممان خبالف ا
53:49  

فهمقا فرٌل، فإها كان يفهم ما يُقاح فهقا ليي بناحلم، واها كان يسمممممممممممممم   ما يُقاح 
 لكنه ما يفهم فهقا حماحلم، الناحلم ال ييوح  عه لكن ييوح عقله وفه ه.
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ص واحو رف، ولفيسممممي النصم من قاعو أو قاحلم، ولممممابط اليسممممي  نا ك ا قلنا: الع
حماحلم و ص جالي وطصح من أوح العومممممممر و ص حماحلم فهين ين قض ولممممممممصله وال ال  

 ين قض ولصله.

باملي،  النقض الناقض الرابا من ن اقض ال ض   وه :  احم قين بعو هل  ا، 
حمقض الصلمممصل باملي فيه مسمممأل ان تكلم املؤلف يف الكالم عن املي ط عاا ما  ص 

شر ، املي عنوحما مي أو ملي حماقض، ط عاا بعضهم مي اان، ال مي ال شر  لل 
 يفرل بني الل ي واملي وبعضهم ال يفرل.

 فعنوحما ملٌي حماقض، وملي غي حماقض.

 الَّمس الناقض له  الث ص ر:

 ، م  ين قض الصلصل بالل ي  قاح: املي للفرل.مس الفر 

 بشهص  أو العكي. والمس لَّمرأة 

وال حمممورل أيه مما الممقل ُوجممو لكن  والمس الََذي يُ جََد فيََه واحََده من هََذين
سمممممد سمممممأكيو أن واحو منها مصجص  يعا واحو أي شمممممخص حمقصح: أحمد اما م

فرل أو مسممممممممسممممممممد امرأ  بشممممممممهص  فين قض ولممممممممصلك، فإها وجو واحو من  قين 
الص مممممفني وتيقنا من وجص  أحو ا احم قض الصلمممممصل، ما  قه املسمممممألة  آمممممنقكر ا 

 بعو قليين.

  في الفر  ينتْض به ال ض   بشرطين: والمسحم وأ أوالا مبي الفرل، 
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فىِه( ٍَ بَظْهِرَ  ٍَ أو قَُُب ٍر ُمتىِص ََ  )وَمس  َذ

، هكر املؤلف  قا بقصله  الشَََََرط اُول: َمس  )و أن يكصن املسمممممممهلل لفرل  أ ممممممملة 
) ٍَ ٍر ُمتىصََََََََََِ ََ امل وممممممممممممممين ط عماا خيرل املقطصي، لص أحمه قط  القكر وُل ي فإحمه ال  َذ

 أن يكصن الفرل امل سمصو أ لياا، وآن ني ما معىن ين قض الصلمصل به، لكن البو
أ لة  خيرل الفرل الياحلو، و قه  صر  حما ر  يف مسألة اخلنلل املشكين وحم ينها ان 

 شال اهلل يف مصلعها.

) ٍَ ٍَ أو قَُُب ٍر ُمتىِص ََ  )وَمس  َذ

 إًذا عندنا مس الفر  له  الث ص ر: 

 مي الفرل الناقض للصلصل اما: 

 .مي القكر 

  ق ين املرأ . أو مي 

  أو مي حلقة الوبر 

 قه اللالث حماقضممممة: مي القكر، ومي ق ين املرأ ، ومي حلقة الوبر، واملقوممممص  
  لقة الوبر الد  ة ف  ة الشرل ال  ا ر ا لي ني.

أكن أن الصلممممممممممممممصل ين قض فيها باملي و ة: مي القكر  وهنَاك صََََََََََ رة رابع 
بينها ملا بينا ا  ن املؤلف والق ين مجيعاا يف  ممصر  اخلنلل املشممكين، ولصال أ
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يف أوح ك مابمه فقماح: "ورمبا حقفد منه  أ ما  ممممممممممممممصر  حمما ر ، وقمو هكر 
مسمماحلين حما ر  الصقصي" وقصله: ورمبا آممصال كاحمد لل قليين أو لل كلي، ف عىن  قا أن 

 بعض املساحلين النا ر  مل حيقفها و قه منها.

 أن أي فرل أ لة. إًذا الشرط اُول في مس الفر :

 : أن يكصن املي مباها لشرط الثانيا

فىِه أو بطِنه(: قاح   ) بَظْهِرَ 

بمثا ر الكف أو بطنه و قا من الفرول بني ملي املرأ  وملي القكر، فل ي القكر 
ال ين قض به الصلمممصل اال اها ملي بالكف آمممصال بطن الكف أو  ا ر ا ال فرل، 

 قض رأ  بشممممممممممممممهص  فينلكن املقوممممممممممممممص  أحمه ال ين قض اال بالكف، خبالف ملي امل
الصلممممصل ملسممممه بالكف أو ب ي الكف بأل شممممةل  مسممممه من ال ون،  قا بالنسمممم ة 
ا  للشمممممرط اللان و ص أن يكصن الل ي بمثا ر الكف أو بطنه، وقلنا: يو ين أيضممممما
يف ملي القكر حيوممممممممممممين االحم قاض بل ي القكر، وملي الق ين، وملي حلقة الوبر، 

 اخلنلل املشكين. وملي العضصين مجيعاا القكر والق ين من

(: قاح  ٍَ  )وَلَمُسُهما من ُخْنَث  ُمْشِك

  من ه  الخنث  المشكَ  وما معن  لمسها من خنث  مشكَ 

 ة حالٌة تع م يف الطب من تشممممصه اخللقة أن يُصلو الشممممخص  الخنث  المشَََكَ
 له عضصان عضص القكصر  وعضص اأحمصثة.
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 له حالتان: ة قا اخلنلل القل يُصلو بعضص القكصر  وعضص اأحمصث

و ة ال الب أن ي ضمممممممممممممهلل حاله في  ني أن  قا هكر وأن عضمممممممممممممص  الحال  اُول :
 اأحمصثة زاحلو.

 أن ي  ني أن  قا أحملل وعضص القكصر  زاحلو.  الحال  الثاني :

فهقا ُيسمممم ل اخلنلل امل ضممممهلل، وما حك ه   قا حك ه علل ما اتضمممم د حاله، 
حمه أحملل ر فهص هكر، فإن اتضهلل أفإن اتضهلل أحمه أحملل فهص أحملل، وان اتضهلل أحمه هك

ر زائدفإاا ين قض الصلمممصل بل ي الق ين ال بل ي القكر؛  ان اتضمممهلل ، و ُن الَذ
ه أتضََح أنه ُنأحمه هكر فإن الصلممصل ين قض بل ي القكر أما الق ين فال ين قض؛ 

 زائد، هذا ه  الخنث  المتضح.

ضهلل حاله  ي القل مل ي  ني حاله  ين  ص هكر أو أحملل مل وأما الخنث  المشكَ 
ف ا اهللكم  نا  ال ين قض الصلممممصل اها ملي القكر فقط، وال ين قض الصلممممصل اها 

 ملي الق ين فقط، ااا ين قض الصلصل بل سه ا مجيعاا.

ملاها  أن عنوحما قاعو  يف الصلصل و ة: أن من تيقن الطهار  وش  يف اهللوث  
 لقكر  ون الق يناها مي ا - قا اخلنلل املشمممممممممكين–فهص م طهر، فإها مي القكر 

 ين مي فرجاا أ لياا أو ال  حمقصح: ال حمورل، مشكصك فيه، وما  ام مشكصكاا فيه 
فاأ مين بقال الطهار  وعكسمه كقل ، وأما اها ملي شخٌص  قا اخلنلل املشكين 
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ملي هكره فقط، اها ملسمممه ا مجيعاا ما اهللكم  ين قض الصلمممصل  قا والمممهلل بوون 
 تفويين اها ملسه ا مجيعاا.

قلممد لكم أن لصال أن املؤلف هكر املسممممممممممممممماحلممين  ممقه ممما -ملي هكره فقط  أممما اها
هكرحما ا، وقو هكر املرا ول يف ا حموماف أن فيها اثنني وآ عة  صر ، يطل  منها 

فإها جال شمممخص رجين ف ي هكر اخلنلل املشمممكين، مي  -اثنني وآممم عني  مممصر 
الصلصل  ضهكره لشهص  ، اها مي الرجين هكر اخلنلل املشكين ف ا اهللكم  ين ين ق

وال ال  قالصا: ال ين قض الصلمصل اال اها مسمه بشمهص ، ملاها  اها مسه بشهص  فقو 
وجو أحو الناقضممممممممممني اما مي القكر أو مي املرأ  لشممممممممممهص ؛ أن  قا اخلنلل اها  
كان رجالا فقو مي هكره، ومي القكر ين قض به الصلمممممممممصل، وان كان أحملل فقو 

 ف ..مي امرأ ا بشهص ؛ و قا معىن قصح املؤل

َره( ََ ٍر َذ ََ ٍَ وَلْمُس َذ  )وَلَمُسُهما من ُخْنَث  ُمْشِك

 لشهص   

ُث  قَُبَََُّها(  )أو أُنَْ

 أو مي اأحملل لق ين اخلنلل مشكين.

 )لشه ٍة فيهما(

حملل ، و ة: ملي الرجين لءننتَْ بعد ذل  إل  الصَ رة الثالث  من ص ر المس
 وعكسه.
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 ) وَمس ُه امرأًة بشه ٍة(: قاح 

جين امرأ  بشمممهص ، يعا م  الشمممهص  احم قض ولمممصله، واها مسمممد املرأ  اها مي الر 
الرجين م  الشمممممممممممهص  احم قض ولمممممممممممصل ا، القل ين قض ولمممممممممممصله  نا الالمي وال 

ه بها(املل صو  الالمي، مسمممه امرأ  بشمممهص   رجين يعا أو متي املرأ  ال )أو َتَمسَََ 
 بشهص  فإحمه ين قض ولصل ا.

فرل  صله: بمثا ر الكف أو باطنه، و نا يُعلمو نا مل يقيو املؤلف املي بشممممهص  بق
من الفرول بني مي الممقكر ومي املرأ ، ف ي الممقكر ينقض فقط بممالكف، وأممما 

 مي املرأ  بشهص  فإحمه ينقض بأل جيل كان من ال ون.

 عنوحما الفرل ا  ر ..

َال:   ...س

ال ما ين قض الصلمممممصل املل صو يف املسمممممأل ني، اشممممم اط الشمممممهص  ف ي  ال  ا :
 كر حماقٌض بشهص   أو ب ي شهص ، وأما مي املرأ  فال ينقض اال بالشهص .الق 

و قا قصح: بني قصلني؛ بني قصح من يقصح ينقض مطلقاا و ص مق ب الشممممممممممافعة، 
ا و ص مممممق ممممب أيب حنيفممممة، و ممممقا القصح  وبني قصح من يقصح: ال ينقض مطلقمممما

الص اها صر  وآط، وكصحمه وآط يعا أحمه الراجهلل  ال، ال يليم؛ أن ال عض ي و
قمماح أن القصح  ص الصآممممممممممممممط معنمماه  ص القصح الراجهلل، ال، ولكن  ممقا  ص القصح 

 الراجهلل يف مق ب أمحو آصال كان  ص الصآط أو مل يكن. 
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َِْ  ُدبٍُر(: قاح   )ومسه امرأة بشه ٍة أو َتَمس ه بها، وَمس  َحَّْ

 قا معىن  حلقة الوبر  ة ف  ة الشممممممرل، فال ين قض الصلممممممصل مبي ا لي ني ملالا 
 حلقة الوبر، واحم هينا مما ي علق بالل ي الناقض.

تعا،  ا ن يقصح ل : الل ي القل ال ينقض ما  ص  هكر ل  املؤلف 
 آد مساحلين ال ين قض فيها الصلصل بالل ي.

 )ال َمس  َشَعٍر(قاح: 

فالشمممممممممعر يف حكم امل ومممممممممين، فلص مي شمممممممممعر امرأ  ال ين قض ولمممممممممصله ولص كان 
 بشهص  .

 ..اللان

 )وسٍن(

 اها مي السن فإحمه ال ين قض الصلصل، اللاليت ...

 )وظُُفٍر(

َ ُن الظفر في حكم المنفصَََََََََالمثفر فال ين قض الصلممممممممممممصل بالل ي بالمثفر؛ 
الهما ال ينتْض ال ض   فيهما.  س ا  مس الظفر أو مس بالظفر،َ 

 الراب ...



228 
 

 )وَأْمَرَد(

ند س محاًل لَّشَََََََه ة عُنه ليفاأمر  فال ين قض ولممممممممممصل الرجين مبي اأمر ؛ 
 أهَ السالم .

) ٍَ  )وال ما حائ

و ص اخلمامي فال ين قض اها كمان املي  ماحلمين، فلص مي امرأ ا من  لف اللياب، 
أو مي هكره من  لف اللياب فهين ين قض الصلممصل  ال ين قض بشممهص   وال ب ي 

 شهص .

  ِس بَدنِه ول  َوَجَد منه َشه ًة(م)وال مَّ

و شمممممهص  مبسمممممها له، فهين ين قض الصلمممممصل  ين قض من مسممممم ه امرأ  بشمممممهص  فصج
ولممممممممممصل الالمي، ي وممممممممممصر أن تصجو الشممممممممممهص  من الالمي، ومن املل صو، فهنا 

 ين قض ولصل من  الالمي  ون املل صو. 

 ِس بَدنِه ول  َوَجَد منه َشه ًة(م  )وال مَّ

 أصز ولص و،جو منه شهص  أو ولص ُوجو منه شهص ، يعا ولص ُوجو من املي شهص .

تعا، ا، الناقض اخلامي،  قا ما ي علق مبساحلين الل ي، احم قين املؤلف  
الناقض السمممممممممممممما و علل اع  ار ملي الفرل حماقض وملي املرأ  حماقض، فيكصن  قا 

  ص السا و.
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 وعلل اع  ار أن ملي املرأ  وملي القكر حماقٌض واحو يو هلل اخلامي. 

َُ َميٍِّت(: قاح  ُُْض ُغْس  )ويََنَْ

،  قض ولمممممممصله، والوليين علل  قا  ثار الوممممممم ابة من غسمممممممين مي اا احم
وقصح الومممممممم ايب حهة  ا ممممممممةا يف ملين  قه املسممممممممألة فإحمه قو يُقاح ا ا ال ُتورك 
بالرأل، وقو يُقاح أ ا فيها ىين اج ها  باع  ار أن ال اآمممممممممين ممثنة لل ي القكر، 
لكن قو يُقاح هبقا أو هبقا علل كين حاح فقصح الو ايب حهة، ف ن غسين مي اا 

 فعليه أن ي صلأ، واملرا  بال اآين  ص القل يُ اشر تقلي ه. 

 الناقض الساب  أو السا و...

َُ الَّحِم خاصىً  من اْلَ زوِر(: قاح  َْ  ) وَأ

  ما معن  أََ الَّحم خاصً  من ال زور 

وأكمين الل م  ا ممممممممممممممٌة من اايور  وال وأكين الل م  ا ممممممممممممممةا  اها كان  قا من 
 ا الل م فقط  ا ة  ون آاحلر أجيال اايور.اايور، أكين الل م  ا ةا يع

ا للصلمممممممممممممصل، والقل  اايور اللة  ص ال عي أو ا بين، فين قض، هللم ا بين حماقضممممممممممممما
ينقض  نا أكين الل م  ا ةا فقط، فال ين قض الصلصل لص أكين من الك و ، أو 
من الشمم م، أو من الكرش ال ين قض الصلممصل، ااا ين قض الصلممصل بأكين الل م 

 فقط.
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من  ون آممممممممممممماحلر اهلليصاحمات فال ين قض الصلمممممممممممممصل بأكين ما  )من ال زور(له: وقص 
 مسد النار أكين الل م فقط اايور.

 الناقض اللامن ..

َ  ما َأْوَجَب ُغْساًل َأْوَجب ُوض ً ا إال الم َت(: قاح   ) َو

 من حمصاقض الصلصل، و ص كين ما أوجب،  هذا ه  الناقض الثامن

 حنن قلنا تسعة وال واحمية  

اها جعلنا مي حلقة الوبر غي مي الفرل  ممارت تسممعة، واأحسممن عو ا واحمية 
 واهلل أعلم. 

 يقصح: ين قض الصلصل من وان: كلي  رل من أبوان .. ا،   ره.

فعلل كين حاح لعين اأحسممممممممممممممن عو ا واحمية، ويكصن حلقة الوبر  ا ين يف مي  
 الفرل.

َ  ما َأْوَجَب ُغْساًل َأْوَجب: قاح   ُوض ً ا إال الم َت( ) َو

 قا قاعو  ينورل ك ها كين مصج ات ال سممممين، كين شمممممةل  أوجب ال سمممممين فيهب 
م  ال سين الصلصل، مبعىن: الشةل القل يُصجب اهللوث اأكم ال يُصجب اهللوث 
اأكم فقط، بين يُصجب اهللوث اأكم واهللوث اأ ممم ر، وما ور   قه املسمممألة  

 علل ولممممصل، رجين علل ولممممصل   ُوجو فيه ور   قه املسممممألة لص فرلممممنا أن رجالا 
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مصجٌب من مصج ات ال سممممممممين، الين مباها  احم قاح املا، أكن أ ا أحسممممممممن ملاح، 
: اهلليض خيرل من السمممممم يين ما يف اشممممممكاح، لص قلنا:  احم قاح املا أحمه لص قلنا ملالا
 رول املا  فقاا  ار  ارل من الس يين، يكصن مي امرأ  بشهص  يعا قو يُ وصر 

 لكن يف  صر حما ر . 

علل كين حاح حمقصح: احم قاح املا، عنوحما احم قاح املا آمممممممميأش، أو اآممممممممالم الكافر 
ممكن، احم قاح املا يُصجب ال سممممممين، ولص مل خيرل املا وآمممممميأش هكره يف بابه، فإها 
احم قمين املا ومل خيرل وجمب عليه أن ي  سممممممممممممممين، ووجين عليه أن ي صلممممممممممممممأ. فلص أحمه 

 اأكم فقط  ين له أن ُيومملة  يقصح: أحما أ ممالا م صلمم  اغ سممين بنية رف  اهللوث
ق ين احم قاح املا  ليي له أن يومممممملة، لكنه لص أحمه اغ سممممممين بنية رف  اهللوثني أجيأ 

 عنه ا فله أن ُيولة بقل . 

َ  ما َأْوَجَب ُغْساًل َأْوَجب ُوض ً ا إال الم َت(تعا،:  قاح   ) َو

ه عنو  سممممين امليد، و ين أب تصلممممئ املصت يُصجب ال سممممين يعا أب علينا أن حم
غسممله  ال، أب غسمممله فلص ع  ه باملال كفل هل  ولص مل يصلمممئه، وأما تصلمممئ ه 

 فإ ا مس   ة وليسد بصاج ة. 

 م انتَْ إل  المسَََََََََعل  الثاني  في البا  وهي مسَََََََََعل : حكم الشَََََََََ  في 
 الطهارة.

 :والش  في الطهارة له ص ر
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هكر املؤلف ثالث  ممصر، الوممصر  اأو، الشمم  اها   ين يف الطهار  فله  ممصر:  
.. 

ْىَن الطهارَة وَش ى في الحَدِث(: قاح   ) وَمن تََيََ

احمسمممممممممان م صلممممممممم  وم يقن أحمه علل ولمممممممممصل، تيقن ماها  تيقن  ما صَََََََ رة ذل  
الطهار  م يقن أحمه علل ولممممممممصل، وشمممممممم  قاح: واهلل أكن  رجد منه ريهلل، فهين 

ر ، وشمممم  يف اهللوث فإحمه علل طها أب عليه أن ي صلممممأ  ال، من تقني الطهار 
 فإحمه ي ا علل الطهار ، واليقني  نا يقني الطهار . 

 ..الص رة الثاني 

 ) أو بالعْكِس(: قاح  

من تقني اهللوث وش  يف الطهار ، احمسان  رل منه ريهلل م أكو أحمه  رجد منه 
د سريهلل،   ملا أهن املؤهن يقصح: أحما أ ن أن تصلأت بعو  رول الريهلل، لكا ل

م أكو، فإحمه علل حوث، ولص غلب علل  نه أحمه تصلمممممممممممأ  حمعم، ولص غلب علل 
  نه أحمه تصلأ.

والشمممممممممم   نا يف  قا املصلمممممممممم   ص مطلق ال    بني اأمرين آممممممممممصال كان أحو ا 
 راج اا أو مرجصحاا فإحمه شمممممممم ، و قه مسممممممممألة قاعو  هكر ا ابن رجب 

اليقني،  ب الرجصي ا،تعا، يف ]القصاعو[ يف بعض املسمممممماحلين: مطلق الشمممممم  يصج
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ولص غل د علل المثن أحو اأمرين ملين  قه املسمممألة، وملين مسمممألة من شممم  يف 
 عو  الركعات يف آهص  السهص أحمه ي ا علل اأقين، ولص غلب علل  نه اأكلر.

 قه الومممممصر  اأو، واللاحمية اها تقني الطهار  وشممممم  يف اهللوث، أو تقني اهللوث 
 وش  يف الطهار .

 أن ي يقن الطهار  واهللوث مجيعاا.  الث : عندنا ص رة

كيف  قا   قا رجين اآممممممم يقظ من حمصمه بعو اآممممممم يقا ه من النصم م أكو أحمه قو 
 حوين منه أمران: 

 حوين منه أحمه قضل حاج ه.

 وحوين منه أحمه ملا قام من النصم تصلأ. 

ات ما أ رل  ين أحما   لد  ور  لكنه ال يورل، القل أهله ا ن ال تيب يقصح: 
ياه وقضمممميد حاجد أوالا   تصلممممأت فأحما ا ن علل ولممممصل، أما أحما تصلممممأت امل

 وبعوين اح هد لوورات املياه و  لد  ورات املياه فأحما ا ن علل حوث.

ا، لكن جهممين السممممممممممممممابق منه مما، ف مما الصاجممب عليممه   ا ن  ص تيقن اأمرين مجيعمما
لها أحما  اح ق حمقصح له: ق ين هل : أحمد ىوث وال م صلممممممممم  ق ين  قين اأمرين  ق

كند  ممممممماحة من النصم وعلل حوث اهاا، فنقصح: أحمد ا ن علل ولمممممممصل ملاها  
أحمنا تيقنا ارتفاي اهللوث وال ما تيقنا  اهللوث القل كند عليه ق ين تيقنا احم قال  

 عنه  حمعم، فنقصح: اهاا أحمد ا ن علل طهار  عكي حال  السابقة.
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أريو أتصلأ وأجو  الصلصل،  وأما اها كند، يقصح: أحما كند م صلم  بي ه  د 
ومن بعو  قا الصلمممممصل ما أ رل  ين أحما تصلمممممأت     لد  ورات املياه  أو أن 
  لمد  ورات املياه   تصلممممممممممممممأت  ف ا اهللكم  نا   ص ق ين  قين اأمرين كان 

ُنَه تْين أن تَّ  الطهارة قد ارتفعت علل طهمار ، اهاا  ص ا ن علل حموث؛ 
 ف ..، و قا معىن قصح املؤلوذهبت

ََ(: قاح  ََ الساب ْىنََُهما وَجِه  )ف ْن تََيََ

ا،  ْىنََُهمََا(يعا تيقن الطهممار  واهللمموث مجيعمما واهللمموث ف مما  يعا الطهممار  )فََ ْن تََيََ
 اهللكم  

ََّهما( بَْ  )فه  ِبِضدِّ حاِله قََ

 ك ا شرحنا املسألة.

َل  إل  المسََعل  الثالث  في البا  وهي: أ ر الحدث اُصََغر،   م انتَْ الم
 ي اُحكاف التي تترتب عَّ  الحدث اُصغر ما ه

 بني أن اثوث حوث أ  ر حيرم عليه ثالثة أمصر ما  ة   

 ) وَيْحُرُف عَّ  اْلُمْحِدِث َمس  المصَحِ (: قاح 

فال أصز ملن عليه حوٌث أ م ر أن أي املو ف، واملي يكصن بال شر ، أما لص 
 أ ق شةل محين املو ف  احلين فهقا جاحلي.
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 ُة()والصال

، وال جناز ا وال غي ا.  ال أصز له أن ُيولة ال فرلاا، وال حمفالا

 )والط اُ (

 فال أصز ملن عليه حوٌث أ  ر أن يطصف بال يد.

 قا ما ي علق ب اب حمصاقض الصلمممممصل، واهلل أعلم و ممممملل اهلل علل ى و وعلل  له 
 و   ه أمجعني.

َال تساول  %53نا : الش  من تقني الطهار  وش  يف اهللوث  ين الش   س
،  %63ال، الش   نا  ص وجص  االح  اح ولص كان عنوك ال  ا : اأمرين  

 فهقا ش . 23%

َال: قاح من مي ق ين امرأ  ينقض ولممممممصله بمثا ر الكف أو بطنه أو غي ا  سَََََ
 خبالف القكر ينقض بمثا ر الكف وبطنه ا، غيه ..

 شةل  كان املي.حمعم  قا بيناه أن مي املرأ  ين قض الصلصل بأل ال  ا : 

َال: من تصلممممممممأ طهار  كاملةا   ه ب ا، اهللالل وحلق شممممممممعره، فهين حمقصح  سََََََ
 ولصله قو احم قض ك سهلل اخلفني  

ال، ال حمقصح احم قض؛ أن  نا املسممممممممهلل علل الرأو أوالا  ص عيأة وليي ال  ا : 
 بر وة.
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اأمر اللان: أن مسممممممممهلل الرأو أ ممممممممين، وأما مسممممممممهلل اخلفني فهص بوٌح عن غسممممممممين 
، ويُ  فر يف اأ ين ما ال يُ  فر يف ال وح.الرجين  ، وليي أ الا

َال:  حكم جلص  اهلليصان املقكل. س

ا اهلليصان مممممأكصح الل م، اهلليصان ال  ا :  اهلليصان املممممقكل جلمممموه طمممما ر، ط عمممما
 القل يُؤكين هلل ه فهلوه طا ر ق ين الوباغ ما حي ال ح  لص مل يُوبغ فهص طا ر.

َال: أحمه ل سممممممممه علل غي طهار ، و لعها  تصلممممممممأ ف سممممممممهلل علل اخلف فقكر سََََََ
 م اشر ، ومل أف ق ين أن ي سين الرجين فهين ي سين رجله وال ال  

مسمممهلل علل اخلف   تقكر أحمه مسمممهلل علل غي طهار ، فخلعه وغسممممين  ال  ا :
 رجله  ين له هل  وال ال  ق ين فصات املصاال  له هل .

 سمممممهلل مسمممممهلل غي قه مسمممممألة أ رم،  قه ين قض فيها الصلمممممصل أما  نا فهقا امل 
   يهلل، فال بأو أن خيل  وي سين،  قا يأش معنا ان شال اهلل معنا يف ال ي م.

َال: قلنا من أحوث   آممافر ق ين املسممهلل فإحمه أسممهلل مسممهلل مسممافر ف ا الفرل  سََ
 بينه وبني من مسهلل يف آفر   أقام  ملاها ي م مسهلل مسافر فهص باشر الر وة 

  وممة كلها يف السممفر،  ناك املسممألةال، ليسممد القضممية،  نا باشممر الر  ال  ا :
الد قلنا ي م مسمهلل مسمافر الر ومة كلها م اشر ا كاحمد يف السفر، أما  نا باشر 
 الر وة يف السفر   أرا  أن ي اشر ا يف اهللضر ف ساوم اأمران فرج نا اهللضر.
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َال: من عليه حوٌث أ مم ر، واغ سممين غسممالا مسممنصحماا حماآممياا حوثه فهين أيئ  سََ
 أم ال  

المثا ر أحمه مل أيئ اها مل ينصل ب سمممممله رف  اهللوث اأكم واأ ممممم ر،  ا : ال 
 اها حمصم ب سله رف  اهللوث اأكم فقط فال يرتف  اال اأكم، وحمأش.

َال:  قض نوحوين ملالا احم شار القكر فهين ي اها مي امرأ ا  احلين فصجو شهص ا  سَ
 الصلصل  

ارل ارل ال باملسهلل؛ أن اخلال، فإن  رل منه شةل احم قض ولصله باخلال  ا : 
 من الس يلني حماقض.

َال: ا غيه ما  سَََ قصله:  ارل من بقية ال ون ان كان بصالا أو غاحلطاا أو كليا مسممما
 املقوص  بالكلي  نا  ما لابط الكلي والقليين 

لمممممممممممممممابط القليممين والكلي ممما  ون القل ني وفصل القل ني  ال، لمممممممممممممممابط ال  ا : 
ف يف  قا املصلمممممممممممممم  ليي الضممممممممممممممابط  ص العرف  ص ما القل ني والكلي ليي العر 

 يف ش يف حمفي كين احمسان   س ه، كين شخص  س ه.

َال:  جتفيف ال صح مبنا يين اهلل ام. س

حمعم ممكن، ليي جتفيف ال صح، اها كمممان يقوممممممممممممممممو بصح علل اأرض ال  ا : 
 أسهلل باملنا يين ال، ال يُياح اال املال.
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ة علل أآممممممممممممممئلممة الممورو ال مقممام ف صم، ك مما قلممد لكم املقممام  نمما مقممام ا جممابمم   
 الف صم هلا مقامها، أما  نا ح  يُفهم فقط.

ف صح علل اأرض مسممممممممم ه باملنا يين ح  جفد اأرض ال تطهر اأرض، لكن  
اخلارل من السممممم يين  قا هكرحماه يف باب االآممممم نهال، اخلارل من السممممم يين مسممممم ه 

 باملنا يين أيئ.

َال: أحواث أن ال سمممين ملا يصجب ال سمممين  آممم ق معنا يف قصله: وان اج  عد سََ
يرف  اهللوث اأكم  ون اأ مممممم ر و نا يف امللاح احم قاح املا قلنا لص اغ سممممممين بنية 

 رف  اهللوث اأكم واأ  ر ارتف .

الفرل بني املسأل ني اها حمصم رف  اهللوث اأكم فقط فعليه أن ي صلأ، ال  ا : 
وال حاجة ا، الصلمممممممصل ولص أحمه أما اها حمصم رف  اهللوث اأكم واأ ممممممم ر ارتف ، 

 اق ور علل ال سين اجمليئ ارتف  حوثه اأكم واأ  ر.

َال:   اها مسهلل   أقام املقوص  أقام يف بلوه أم يف ال لو القل آافر اليه  س

ال فرل، آممصال أقام يف بلوه أو يف ال لو القل آممافر اليه، لكن اها أقام ال  ا : 
يام أن يعيم علل ا قامة مو  تييو علل أربعة أيف ال لو القل آمممممافر اليه فالشمممممرط 

 ويأش يف باب قور الوال  ان شال اهلل بياحمه.

َال:   ما معىن ال ي م لله ي  الياحلو  علل قور اهللاجة  ين ي صلأ س
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حمعم ي صلممممممممممممممأ   ي ي م بمالنسمممممممممممممم مة لله ي  اها زا ت علل قمور اهللاجة ال  ا : 
  وأسمم ها فإها جال عنو مصلمم وكاحمد مل صآممة علل طهار  فإحمه أسمم ها ي صلممأ

 اا ي  أس ها   ي  م.

َال:  املع م يف بواية الصقد اهللوث أم الصلصل  س

املع م  ص اهللوث، ويف مسمممألة اهللضمممر والسمممفر قلنا  ة مسمممألة واحو   ال  ا :
 ة الد ُيسممممممم لىن ال ح  تل  املسمممممممألة بواية املو  من اهللوث لكن اك اح املو  

 ثالثة أيام واهلل.

َال:   ين أصز اخلف للع ر   س

 قلنا: ال، يف ا حرام ال يل ي اثرم اخلف.ال  ا : 

َال: اها مسمممممهلل علل ااصرب من جلو الشممممما  املوبصغ املقكا  هكا  شمممممرعية ال  سََََ
 يكصن والا بشرط ال ُيس خوم االو يف اليابسات 

لو جال، اليمابسممممممممممممممات  مقا يف املموبصغ النهي وليي يف املمقكل، املي ة  ال  ا :
 املي ة مي وليي يف االو املقكل.

َال: اها كان أ   بني االآمممممممم نهال واالآمممممممم ه ار فهين يكصن االآمممممممم ه ار  سََََََ
 السابق ثالث مس ات  
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يقصح اها مسمممهلل مسممم  ني   اآممم نهل باملال حينئق  البو أن ي سممممين املال  ج ا :
آ   غسالت علل املق ب، وأما اها مسهلل ثالث مس ات فإحمه لص غسين غسلةا 

 و ا يكفة.واح

َال:  اها كان أكلر من هؤابة ف ا اهللكم  س

 ال أ رل.ال  ا : 

َال: مي املرأ  اأجن ية للرجين عنو مناول ها الومممموقة آمممم يين امللاح و ة ك ي   سَََ
 يف السن.

من غي شممممممممهص  ال ين قض الصلممممممممصل ولكن ي  رز ا حمسممممممممان منه، حنن ال  ا : 
 نه.حم كلم عن حماقض الصلصل أما ال  رز منه في  رز م

َال:    ين أيئ يف مسهلل الع امة مسهلل اأهحمني  س

اها مسممممممممهلل علل ع ام ه فال يليمه مسممممممممهلل اأهحمني، وال يك فة مبسممممممممهلل ال  ا : 
 اأهحمني.

َال:   ين حمض ط أعوا  الشروط واملصاحم . س

قلنا الشمروط عشممر ، مخسمة تسممعة، العو  ليي بالزم لم طه اها لمم طد  ج ا :
 ما ك ه.

َال:  في اهللكم يف قصح املونف: ولص  هر  يف شعب  ين املنا يين يأ ق حم س
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 : حمعم، املنا يين حمفي اهللكم.ال  ا 

َال:   ين يُل ق بالقكر مي اأحمليني.  س

ال، ال ين قض الصلممممممصل مبي اأحمليني فقط بالقكر القل  ص القضمممممميب ال  ا : 
 واهلل أعلم و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.
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 رس العاشرالد

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، و لل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و، 
 وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو:

أن يفقهنا يف الوين، وأن يعُل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل 
عاا، وعل اا  اهللاا، احمه ول هل  والقا ر عليه،   أما علَّ نا، وأن يييوحما عل اا حماف

 بعو:

س قن  يف ا  وار املقن [فقو و لنا يف الكالم عن مساحلين ك اب 
ُ
للشيخ  ]زا  امل

 ."َِ سْ الغُ  "با ُ ا،:  $مصآل اهللهاول 

بسم اهلل، واهلل و هلل، والوال  والسالم علل رآصح اهلل، وعلل  له و   ه ومن 
 وااله.

ينه، ولل سل ني، يا رب العاملني.اللهم اغف  ر لشيخنا، ولصالو،

 "َِ سْ الغُ  "با ُ تعا،:  $قاح املونف 
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ولم  ََ َْ تََ وإن انَْ  .نائمٍ  هما من غيرِ ال بدونِ  ةٍ ذى ا بََّ ًْ فَْ دَ  يِّ نِ مَ الْ  رو ُ ه خُ بُ  جِ مُ "
  ٍ رْ في فََ   ٍ يى َِّ صْ أَ   ٍ فَ شَ ييُب حَ غَ ه. وتََ دْ عِ ه لم يُ بعدَ   َ رَ خَ  له، ف نْ  ََ سَ تَ اغْ   ْ رُ خْ يَ 
ان أو دُ اًل بُ قَُ  يٍّ َِّ صْ أَ  ، ، وم ته رٍ َاف  ، وإسالفُ تٍ يِّ أو مَ  هيم ٍ ًرا ول  من بَ بَُ َ 

 را ةُ عَّيه قِ  فَ رُ حَ  َُ سْ ه الغُ مَ زِ ن لَ ، ومَ فٍ عن دَ  عاري ه  الدةه ، ال وِ فاسه ، ونِ ضه يْ وحَ 
ًتا أو يِّ مَ  ََ سى ن غَ ومَ  .ض  ٍ وُ  فيه بغيرِ   ُ بَ َّْ وال يََ  لحاج ٍ  المس دَ  رُ بَُ عْ . ويََ الْرآنِ 

 .َُ سْ له الغُ  نى سُ  مٍ بال ُحَّْ  أو إغما ٍ  ن نٍ من جُ  فاقَ أَ 

َُ  َُ سْ غُ و)الْ   عَ ضى  َ تََ ويََ  ه، َ  ى وما لَ  ايديه  ال ً  ََ سِ غْ ويََ  يَ مِّ سَ  م يُ  يَ  ِ نْ (: أن يََ الكام
 َُ غسِ ويَ  نُ مَ ايَ تََ ه ويََ ا وَيْدُلكُ   ال ً اًل سْ ه غُ نَ بدَ  مى عُ ويََ  يهِ وِ رْ ه  ال ًا تََ عَّ  رأسِ  يَ ثِ حْ ويُ 
، ةً رى مَ  َِ سْ ه بالغُ نَ دَ بَ  مى عُ ويََ  يَ مِّ سَ ويُ  يَ  ِ نْ (: أن يََ ئُ زِ  ْ مُ ، و)الْ رَ ه مكانًا آخَ يِ مْ دَ قَ 
، أَ زَ جْ أَ  نِ يْ  ََ دَ حَ ه الْ َِّ سْ   بغُ  َ أو نََ  َى قَ بعَ  غَ بَ سْ أَ  ، ف نْ اعٍ بصَ  ََ غتسِ ، ويَ دٍّ مُ بِ  ت ضعَ ويَ 
َُ  ُ ض  ه، وال ُ جِ رْ فََ  َُ سْ غَ  بٍ نُ  ُ لِ  ن  سَ يُ وَ   ".  ٍ طْ عاودِة وَ ومُ  فٍ  ْ ونََ  ٍَ َْ ، 

ولم  ََ َْ تََ . وإن انَْ نائمٍ  هما من غيرِ ال بدونِ  ةٍ ذى ا بََّ ًْ فَْ دَ  يِّ نِ مَ الْ  رو ُ ه خُ بُ  جِ ومُ "
 ه".دْ عِ ه لم يُ بعدَ   َ رَ خَ  له، ف نْ  ََ سَ تَ اغْ   ْ رُ خْ يَ 

 :تعا، عن آ ة أمصر $تكلم املؤلف  -أيها ا  ص  الكرام-يف  قا ال اب 

 : مصجُب الُ سين.ر اُولاُم
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 ما حيرم علل من ليهمه الُ سين. اُمر الثاني:

 ما ُيس،نر له الُ سين. اُمر الثال :

  فة الُ سين. الرابا:

 مقوار املال القل ُيس ع ين يف طهار  الُ سين والصلصل. والخامس:

 ما يُطل،ب له  فيف اانابة بالصلصل. والسادس:

 يف تعا، $فقو هكر املؤلف  الغسَ(: )م جبات أما المسعل  اُول  وهي

اُم ر  ، هذهمصج ات ال سين عو  أمصر، و ة آ عة أمصر، وبعضهم جعلها واحمية
 السبع :

 :ق باملا تعا، في ا ي عل $ما ي علق باملا، وقو هكر املؤلف  أولها

 ثالث  صر:  صرتان تصجب ال سين، و صرٌ  ال أب فيها ال سين.
َه غَّيظ لِز  يخر  غالًبا عند تماف  ص:  -رامأيها ا  ص  الك-واملا  سائ

 الشه ة.

 تعا، يف املا ثالث  صر: $وهكر املؤلف 



245 
 

 رول املا  فقاا بلق ، و قا  ص ال الب و ص اأ ين يف املا،  الص رة اُول :
اأ ين يف املا أحمه خيرل من ا حمسان  فقاا ويكصن  روجه بلق ، وما عوا  قه 

 يف الصاق ، و ة الوصر  اللاحمية.الوصر  فهة اآ لنال 

 رول املا بوون  فق  وال لق ،  قه  :-أيها اُخ ة الكراف-والص رة الثاني  
الوصر  اللاحمية يف اخلرول يف مسألة املا: أن خيرل املا بوون  فق  وال لق   من 
املس يقظ، أن خيرل املا من غي  فق  وال لق   من املس يقظ، و قه الوصر  ليسد 

 ال ة بين  ة  صرٌ  حما ر ، وما اهللكم فيها غ

 "ال: تعا، $اها  رل املا من غي  فق  وال لق   من مس يقظ، قاح املؤلف 

 يعا: وال أب ال سين ان  رل املا بوو  ا، الض ي يفنائٍم":  غيرِ  من بدوِنها
ا من " يع"من غير نائميرج  ا، الوفق واللق ، فإن  رل  : "بدونهما"قصله
ملس يقظ، فإن  رل من غي حماحلم  بال  فق  ولق  فهنا ال أب ال سين، و قه  ة ا

 الوصر  اللاحمية.

 "ال :، مفهصم كالمه ملا قاح$ُعله ،د من مفهصم كالم املؤلف  الص رة الثالث :

حكم الوصر  اللاللة و ة:  رول املا من الناحلم،  ُعلهمنائٍم":  غيرِ  من بدوِنها
 ف ا اهللكم فيه 
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املا من الناحلم يصجب ال سين مطلقاا آصال كان قو و،ج،و شهص  أو مل يقكر  رول 
 شهص ا، اآ يقظ من حمصمه ووجو املا علل ثيابه ف ا الصاجب عليه 

أب عليه ال سين  ون أن حمش ط يف هل  كقق الوفق واللق ، يكفة فقط  نْ ل:
 أن أو املا بعو اآ يقا ه من النصم.

 ا. قه ثالث  صر يف  رول امل

عنوحما بعو هل  مسألٌة أ رم و ة: مسألة احم قاح املا. فعوحما اخلرول، وعنوحما 
 االحم قاح.

تعا، يف احم قاح املا  صرتني، حك ه ا يف ال سين من جهة  $هكر املؤلف 

 االحم قاح واحٌو، ما معىن احم قاح املا 

من غي  حليي  صر ا غال ة أن حيوين االحم قا -أيها ا  ص  الكرام-احم قاح املا 
 رول، ال الب أن يق ن احم قاح املا م   رول املا  فقاا بلق  علل الصجه القل 
هكرحماه، لكن قو حيوين احم قاح املا علل وجه اللق  فُي  ،ي عن اخلرول: اما ملرض  
ماحم   من  رول املا، أو هلل ي ا حمسان املا عن اخلرول، وقو يكصن  قا حا الا 

 ما املرأ  ال فإنَّ  -واملرأ  هلا ماٌ -نَّ املرأ  اها أحميلد املا يف حق املرأ ، مبعىن: أ
ي وفق ا، اخلارل ك ا ي وفق ما الرجين ا، اخلارل، فقو حيوين هلا ا حمياح واحم قاح 

 املا لكن  ون أن خيرل م اشر ا.
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مصجٌب للُ سين، وله  صرتان: أن ين قين وال  -أيها ا  ص  الكرام-فهقا االحم قاح 
 $وٌل بعو هل ، و نا أب ال سين باالحم قاح؛ وهلقا قاح املؤلف حيوين  ر 

ََ  "وإن و قه الوصر  اأو، يف االحم قاح هكر ا بقصله: َْ تََ ََ  ْخُر ْ يَ  ولم انَْ  اْغَتَس
 له".

أن حيوين احم قاٌح ب ي  رول؛ فهنا حمقصح: االحم قاح مصجٌب  فالص رة اُول :
 للُ سين.

سان ي أ ر اخلرول بعو هل ، في  سين ا حمأن حيوين االحم قاح و  الص رة الثاني :
 :لالحم قاح   خيرل املا بعو ال سين، و ة الوصر  اللاحمية الد هكر ا املؤلف بقصله

 يُِعْده". "لم: يعا بعو ال سين بعَده" َخَر َ  "ف نْ 

 واخلارل بعو ال سين  نا  ارٌل بوفق  ولق  أم ب ي  فق  وال لق   ب ي  فق  وال لق ؛

َل  في أول البا : ولهذا ف نى   التنصي  عَّيه ه  تصريحه بمفه ف ق ل الم

ًْا اْلَمِنيِّ  "ُخرو ُ   بََّذىٍة". َدفَْ

اهاا عنوحما: اها احم قين املا    رل  ص يف اأ ين يف  قه الوصر   ص خيرل من غي 
  فق  وال لق .

 اهاا عرفنا ا ن مصج ني ي علقان باملا:
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 اخلرول. اُول:

 االحم قاح. والثاني:

 وفوَّلنا الكالم فيه.

، وبعضهم هكره وانتبه ا هنا إل :  أنَّ بعض العل ال جعين االحم قاح مصج اا مس قالا
 بعو مسألة  رول املا.

فقو هكر مصج ات ال سين قاح:  ]املن هل[بعضهم يقكره مس قالا كواحب 
 وتُمُعُقب يف  قا: )انتْال المني وخروجه(،

ا؛بعضهم يرم: أنَّ اأحمسب أن ُأع،ين  َّه يرجا ُ االحم قاح واخلرول مصج اا واحوا نهَ 
هل  أحمه ال أكن أن حيوين  رول املا من غي احم قاح، ما أكن إل  المني: 

 قا، فخرول املا  فقاا بلق   ص يف اهللقيقة حوين فيه  روٌل واحم قاح؛ فال معله ا 
.  مصج م،نين

ملا  فقاا فإنَّ  رول اوبعضهم جعين  قا مصج اا و قا مصج اا؛ بالنمثر ا، اخلالف، 
بلق   قا م فٌق عليه أحمه مصجب للُ سين، وأما احم قاله من غي  رول فهقا ىين 

؛ ولهذا بعضهم يُعد  هذا م جًبا وهذا م جًبا  مراعاًة ُنى اُول متفَ   الف 
 عَّيه والثاني مختَّ ه فيه.
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  قا ما ي علق باملصجب امل وين باملا.

َل   و  االحم قاح واخلرول عوَّ ا يف آيال مصجب  واحيعو  تعال : $وصنيا الم

 من مصج ات الُ سين. واهلل أعلم.

 حمعم اللان أو اللاليت.

 من ول  ُدبًَُرا أو َان قَُُباًل  َأْصَِّيٍّ  فََْر ٍ  في َأْصَِّيى ٍ  َحَشَف ٍ  وتََْغييبُ : "$قاح 

 َميٍِّت". أو َبهيم ٍ 

 : ما  ص  الكراأيها -اا اي، واا اي  الثاني من م جبات الُغسَ ه- 
ت علق به أحكاٌم يف أبصاب  كلي ، فال بو من بيان حقيقة اا اي املصجب 
لل سين والقل ت تب عليه اأحكام يف آاحلر اأبصاب، يطلق أحياحماا يس ل 
الصطل، ويس ل اا اي، ويس ل ك ا هكره املؤلف  نا علل وجه 

 ا،   ر كالمه. "ْصَِّيٍّ أَ  فََْر ٍ  في َأْصَِّيى ٍ  َحَشَف ٍ  تََْغييبُ ال فويين: "
ر حْيْتهو قا الضابط القل هكره  نا؛  ر فيه ال ماع َذ  ،ُنه أول م ضا يَُذ

 -رمحهم اهلل تعا،-وآيأش معنا يف أبصاب  كلي ، آيأش معنا: وهكر بعض الفقهال 
 أحمه ي تب عليه أكلر من ثالواحلة حكم:

 .لُ سينوجصب ا فمن المسائَ المتعَّْ  به في أب ا  الطهارة:
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ل يف  ار كفار  الصط-الكفار  يف  ار رمضان  ومن المسائَ المتعَّْ  به أيًضا:
 .-رمضان

هللىل يفسو فسا  اهللىل، فإنَّ ا ومن المسائَ المتعَّْ  به في العبادات في الحج:
 بالصطل.

رت: ما َذ ذل َ  ، ويف املهر  َو ، يس قر به املهر كامالا يل د به املهر كامالا
 يضاا يُل  صن للخلص  حكم الو صح.يُقي صن اخللص  أ

 يف اانايات حو اليحما،  قا الصطل  ص الصطل املصجب هللو اليحما.أيًضا: 

َ المثال أيًضا: رون له عَّ  سبي ذل  يَذ  بالصطل. الرجعة، فإنَّ الرجعة كوين َو

 : ال  ليين، من طلَّق امرأ  ثالثاا فإ ا ال كين ح  تصطأ.َذل  في مسعل 

 وعة،  ص من  صره: طالل املرأ  يف طُهر  جامعها فيه.الطالل ال  َذل :

 وغي هل ، واملساحلين كلي  يف آاحلر اأبصاب.

 ماع هنا حت  يك ن التعا،  نا حقيقة اا اي، وشروطه؛  $ف نيَّ املؤلف 

 معتبًرا وم جًبا لَّغسَ.

 اا اي البو فيه من: "ت ييب":تََْغييُب": و ص: "
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  قا ال فإها مل يُ ُيب اهللشفة كلها فإنَّ  رأس الَذََر،اهللشفة، واهللشفة  ة:  أواًل:
 يصجب ال سين، اها غيَّب بعضها فإحمه ال أب ال سين.

شكين. الثاني:
ُ
 أن تكصن اهللشفة أ لية، و قا اح اٌز من مسألة اخلُننل،ل امل

، و قا أيضاا اح از من مسألة  الثال : أن يكصن ال  ييب والصطل يف فرل  أ لة 
 ل املشكين.وطل اخلُننل، 

أح اهلل حمس-وال سين أب آصال كان الصطل يف الُق ين أو كان الصطل يف الُوبُر 
 ، والصطل يف الُوبُر ُىرَّم، لكن يصجب الُ سين، وال فرل يف وجصب-السالمة والعافية

 .-حمسأح اهلل السالمة والعافية-الُ سين بني حالح الصطل وحرامه 

 :ان ال ط  من بهيمٍ  أو ميِّت وطل هبي ةا  -والعياه باهلل-ا لص يع ول َ 
 .-حمسأح اهلل السالمة والعافية-أو وطل امرأ ا مي ةا أو مي اا 

والفقهال يقكرون  قه املساحلين م  بشاع ها وحمُور ا، ولكنهم ي ُينصن اهللكم يف كين 
 مسألة.

 هذا الم جب الثال  من م جبات الغسَ.

يه ننيهح، ف ن جام  وجب علوال فرل يف وجصب ال سين بني من أحميح أو من مل يمُ 
 ال سين أحميح أو مل يُمننيهح.
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 :ََافٍر". "وإسالفُ : $قاح  الرابا من م جبات الغس 

 قا الراب : فيهب الُ سين علل الكافر اها أآلم آصال كان  قا الكافر قو أتل يف  
 ُكفره ما يصجب الُ سين أو ال،  قا  ص الراب .

واأمر لصاحو  ، «َض َمْن أسَّىم َأن يََْغَتِسََأَمَر بََعْ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنى النبي » والدليَ عَّيه:

 من اأمة أمٌر ا ي  من شاركه يف الص ف، وال خي ص بشخوه.

 ."  الخامس: "وم ته
لصا امليد اها "وم ته  ": فاملصت مصجٌب للُ سين، فيهب علل اأحيال أن يم، نسه

 "ك اب يف -ان شال اهلل-مات، وغسين امليد فرض كفاية  آيأش معنا  ف ه 
 ناحلي"، فيهب ت سيين امليد.اا

وقو مرَّ معنا مسألة ت علق ب  سيين امليد مرت معنا و ة: أنَّ غسين امليد ينقص 
الصلصل. وغسين امليد الناقض للصلصل أعم من غسين امليد الصاجب، ما معىن 
 قا الكالم  يعا النقض يف الصلصل ب سين امليد حيوين بصجص   صر  غسين امليد 

عن الصاجب أو كان ال سين غي جميئ  عن الصاجب؛ وهلقا  آصال كان غسالا جُميحلاا
افًرا،هكروا:    أنَّ امليد م أنى من غسىَ ميًتا وجب عَّيه الغسَ ول  غسىَ ميًتاَ 

 الكافر ال أب غسله بين ال أصز غسله.
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فاملصت  نا املقوص : "املصت" مصت املسلم، وآيأش تفويله ان شال اهلل يف "ك اب 
 ااناحلي".

 دس قال السا$."  : "وَحْيضه

 :" واهلليض مصجٌب لل سين، لكن اهلليض وان أوجب ال سين فال أيئ "وَحْيضه
 الحيض م جبه لَُّغسَ وانْطاعهال سين منه اال بعو احمقطاعه؛ هلقا يقصلصن: 

 وكقل  النفاو. شرطه.

  قاح$ :، ، ونِفاسه  َدٍف". عن عاري ه  ِوالدةه  ال "وَحْيضه

ا و ص مصجب للُ سين، لكنه َّمرأة عْب ال الدة،: الدف الذي يخر  لالنهفاو  ص
ولهذا ل  ولدت ولًدا من غير دف املصجب لل سين  ص الوم وليي  رول الصلو؛ 

و ين  قا حا ين   قا قو حيوين لكنه قليين،  ف نه ال ي ب عَّيها الُغسَ،
 ويُروم: أنَّ امرأ ا ولوت من غي  م فُسُ يد )هات ااُفصف(.

 ا الصلصل، لكن ليي عليها الُ سين.اها ولوت من غي  م فعليه

احم هينا من الشق اأوح يف  قا ال اب أو امل  يت اأوح و ص: ما ي علق مبصجب 
 الُ سين.
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تعا، علل: ما حيرم علل من ليمه ال سين:  ناك أمصر  $ا ن ي كلم املؤلف 

 كرم علل من ليمه ال سين:

و ين يف هل : وأوح  قه اأمصر  ص: كين ما حرم علل اثوث حوثاا أ  ر ف
 الوال ، والطصاف، ومي املو ف.

  قه كرم علل اثوث حوثاا أ  ر وكرم علل اثوث حوثاا أكم.

 ويضاف ا، هل  أمران ما  ا 

َُ  َلزَِمه "وَمن: $قاح   لحاج ٍ  لمس دَ ا ويََْعبَُرُ . الْرآنِ  ِقرا ةُ  عَّيه َحُرفَ  الُغْس

 ُوض ٍ ". بغيرِ  فيه يََََّْب ُ  وال

 علل من عليه حوث أ  ر يييو عنوحما أمران:اهاا يُيا  

قرال  القر ن، فال أصز ملن عليه ال سين أن يقرأ القر ن آصال مي  اُمر اُول:
املو ف أم مل أي، ال أصز قرال  القر ن، واملقوص   نا: قرال   ية  فأكلر، ويو ين 

 يف  قا: ااُنب، واهللاحلض، كال ا.

 بو صح املسهو  ين أصز   صح املسهو بالنس ة ملا ي علق  اُمر الثاني:

 تعا،  صرتني: $هكر املؤلف 
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   صح املسهو ع صراا. الص رة اُول  في دخ ل المس د:

   صح املسهو لُ نلاا. والص رة الثاني :

 فأما الع صر فإحمه جاحلي.

 لحاجٍ ". المس دَ  "ويََْعبَُرُ قاح املؤلف: 

رل من و كأن يو ين من باب  وخيفيهصز للُهُنب وملن عليه الُ سين أن يعم املسه
باب، أو ينسل شيئاا يف املسهو فيو ين ويأ ق  قا الشةل وخيرل  ون لُ يت  

 وُمكيت،  قا جاحلي.

تعا، باهللاجة، وكأحمه يقصح: انَّ الو صح من غي حاجة  ال  $وقيَّوه املؤلف 

 أصز، لكن الو يهلل يف الق ب عنو امل أ رين: جصاز هل  لل اجة وغي ا.

ا، بقصله: تع $وصر  اللاحمية فهة:   صح املسهو لُ لاا، هكر ا املؤلف وأما ال

 ."ُوض  ٍ  بغيرِ  فيه يََََّْب ُ  "وال

اهاا الو صح من غي لُ يت ما حك ه  جاحلي، حي ال ولصل أم ال حي ال ا، ولصل  
 ال حي ال ا، ولصل.

 وأما   صح ااُنب وحنصه ا، املسهو لُ لاا فإحمه له  صرتان: 
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 ق ين أن يو ين. أن ي صلأ 
 .وأن يل يت من غي ولصل 

 ."يََََّْب ُ  "وال فأما اللُ نيُت من غي ولصل فقو  رَّ  هبا املؤلف قاح:

ويف  ]اليا [مل يورُ   نا باهللكم، و قا يق  يف : "يََََّْب ُ  "وال تعا،: $وقصله  

 هلل  غيه من امل صن، يف بعض املصال  ُتطن هق امل صن علل ال ع ي بالفعين  ون توري
وغي ا  ]املن هل[و ]ا قناي[باهللكم، ف هو بعض املساحلين عمَّ عنها  احب 
 بالفعين، يقصح: وال يفعين كقا،  ون توريهلل   ك ها.

ويف بعضها جتو ال وريهلل باهللكم يف بعض الك ب، ويُ ههم   رون فيقصلصن: وال 
 يفعين كقا، و قا منها.

ولصل، كرا ةا أم  ين، ال يل يت ب ي: ال يفع"ُوض  ٍ  بغيرِ  فيه يََََّْب ُ  "والفقصله: 
كرأاا  فيكصن الل يت ُىرَّم أم مكروه  ما ااصاب  ُىرَّم، وقو ُ رُ  به يف غي  قا 

 الك اب: أحمه ُىرَّم، فاللُ يت ب ي ولصل  ُىرَّم.

 أنَّ اللُ يت بصلصل  غي ُىرَّم و ص جاحلي. ومفه ف العبارة:

ف ن أرا  أن يل يت يف املسهو و ص ُجنب  أنَّ اللُ يت بالصلصل ما حك ه  جاحلي،
 تعا، رلة اهلل-فإحمه ي صلأ وله أن أكيت يف املسهو؛ ملا روم عن الو ابة 

 .-عنهم
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وال ع ي بالفعين اها مل ُيورَّ  فيه باهللكم  ين اأ ين محله علل الكرا ة أو محله 
 علل ال  رمي اها مل ُيورَّ  

يف هل   رب ا،  ني  الُشرَّا : أنَّ اأ يناهللقيقة املسألة فيها تر  ، لكن كأن اأق
محله علل ال  رمي، اها قالصا: )وال يفعين كقا( فإنَّ اأ ين محله علل ال  رمي، وقو 

 توح القراحلن علل الكرا ة فيُمعن ،يُن هبا.

  احم قين ا، املسألة اللاللة يف  قا ال اب، و ة: مسألة من ُيس،نر له ال سين، م  
 يكصن ال سين مسنصحماا 

عرفنا ال سين الصاجب، أب ال سين ملصج ات ال سين، ما  ة اأمصر الد يُنوب 
 الُ سين عنو وجص  ا 

تعا، يف  قا املصل  ثالثة مساحلين، وهكر غيه أكلر، وال الب:  $هكر املؤلف 

أنَّ أ  اب امل صن يف  قا املصل  يسُر ون اأغساح املسنصحمة فيقصلصن: اأغساح 
اق ور علل  ]اليا [ي من أ  اب امل صن، لكن  احب املسنصحمة ويسر و ا، كل

تعا،  $هكر بعضها الد لن تأش هلا مناآ ة، وأما ما له مناآ ٌة أ رم فثثر 

 هكره يف مصلعه.

 فالقل هكره  نا ثالث أغساح و ة:
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ََ  "وَمن: $قاح   له ُسنى  ُحَّْمٍ  بال إغما ٍ  أو ُجن ٍن، من َأفاقَ  أو َميًِّتا، َغسى

"َُ  .الُغْس

  قه ثالثة أمصر:

ي اا غسين امليد، ف ن غسَّين م اُول  من اُم ر التي ُيستحب الُغسَ عندها:
ب، له الُ سين، وهكره املؤلف  ُ  ه  اناحلي".تعا،  نا، ومل يقكره يف "ك اب ا $اآن

ب، له الُ سين ان مل حي لم،  الثاني: ، ف ن ُجنَّ   أفال اآُ  ه من أفال من جنصن 
إنَّ الُ سين يف حقه واجب، فإها اح لم ووجو املا فإنَّ الُ سين يف فأما اها اح لم ف
 حقه واجب.

من أفال من ا غ ال، ف ن أفال من ا غ ال  الثال  ممن ُيسن له الُغسَ:
فُيس  ب له أن ي  سين، لكن اآ   اب الُ سين يف حقه ان مل حي لم، فإن اح لم 

 وجب عليه.

  قه املساحلين.

عو هل  يف مصال  كلي  أغساح أ رم مس   ة، تعا، ب $  هكر املؤلف 

فقكر ا يف مصالعها، فيأش معنا يف "باب اا عة"، ويف العيو، ويف اهللىل مصال  
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يس  ب فيها ال سين ا حرام ملالا عنو ا حرام وغي ا، ولعله يأش بأشيال أ رم 
 .-ان شال اهلل تعا،-

فة ال سين،  قا ال اب و ة:  تعا، ا، املسألة الرابعة يف  $  احم قين املؤلف 

 ما  ة  فة ال سين  هكر  فة ال سين الكامين وال سين اجمليئ.

 اهاا عنوحما ال سين: غسين كامين، وغسين جميئ.

: ال سين الكامين بقصله: قاح  َُ )و: "$فقكر أوالا َُ  اْلُغْس   م ْنِ يَ يََ  أن :(الكام

 ُيَسمَِّي".

 قرأ.الُ سين الكامين أ   عشر  أمصر عورو ا ا ن عنوما ي

َُ )"و َُ  اْلُغْس ََ   م يََْنِ َي، أن :(الكام  َل ى َه، وما  ًا، ال يديه ُيَسمَِّي، ويََْغِس
 ويََتَََ ضىَع".

 ََ   قا الراب . َل ى َه" "ما قا شةل، وي سين   ال ًا": يديه "ويََْغِس

 "ويََتَََ ضىَع". الخامس:

 تَُرىِويِه".  ال ًا رأِسه عَّ  "ويحِثيَ  السادس:

  ال ًا". ُغْساًل  بَدنَه ُعمى "ويََ  السابا:
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 "وَيْدُلُكه". والثامن:

 ويََتَََياَمُن. والتاسا:

َُ  والعاشر:  آَخَر". مكانًا َقَدْمِيه "ويَغِس

.   قه عشر  أمصر مطلصبة ليكصن الُ سين كامالا

تعا، و قه اأمصر منها: ما  ص شرط، ومنها: ما  ص فرض، ومنها:  $قاح 

  ب.ما  ص واجب، ومنها: ما  ص مس 

َُ )و قاح: َُ  اْلُغْس  :(الكام

 يََْنِ َي". "أن اُول:

و قا ما حك ه  شرط، اهاا النية شرط، وآ ق معنا  صر النية يف ال سين، هلا 
 صر: قو ي  سين بنية رف  اهللوثني، أو رف  اهللوث اأكم، أو رف  اهللوث وُيطنلهق، 

 وعرفنا حكم كين واحو  منها، ولنراجعها ا ن:

 ف  اهللوثني، ف ا اهللكم  ارتفعا: ارتف  اهللوث اأكم، واأ  ر.اها حمصم بُ سله ر 

 اها حمصم بُ سله رف  اهللوث وأطلق، ف ا اهللكم  يرتف  اأكم واأ  ر.

 اها حمصم ب سله رف  اهللوث اأكم فقط  ارتف  اأكم فقط وال يرتف  اأ  ر.
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مصج ات  ني منما رأيكم اها حمصم بُ سله الُ سين عن ااه اي، وكان قو أتل مبصج 
راا أنَّ  ال سين و ا: اا اي، وا رال املا،  قان مصج ان لل سين، فاغ سين مس  ضه
 قا الُ سين عن اا اي، ومل يس  ضر أنَّ  قا ال سين عن اهللوث اأكم كله، ما 

 حمعم يرتف  اهللوث اأكم. ل  ا :رأيكم يرتف  حوثه اأكم أم ال  ا

 يََْنِ َي". "أن يف الُ سين الكامين: إًذا أواًل:

 ُيَسمَِّي". " م الثاني:

ر؛ -ال س ية-و قا ما حك ه  ل اجب ولهذا فرىقنا بين ا  ال س ية واج ة م  القُكن
 حمفي الكالم يف الصاجب والفرض يقاح  نا.والفرض، 

ََ  الثال : قال:   ال ًا". يديه "ويََْغِس

 غسين اليوين ثالثاا يف أوح ال سين مس  ب.

ك ه  ما كان عليه تلصييٌت يف بوحمه ي سله، فهقا ما ح َه": َل ى  "ما ي سين:الرابا: 
 قا مس  ب ليي بصاجب، اال اها فرلناه ماحمعاا من و صح املال ا، ال شر ، فإحمه 

 .أب ازالة املاحم  من و صح املال ا، ال شر 

 الخامس: "ويََتَََ ضىَع".

 ما حكم الصلصل  مس  ب.
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ه، ف ا اهللكم أل تُرُول أ صح شعر ِويِه": تََرْ   ال ًا رأِسه عَّ  "وُيْحِثيَ  السادس:
 . نا  مس  ب

  ال ًا". ُغْساًل  بَدنَه السابا: "ويََُعمى 

ما اهللكم  نا  أما تع يم ال ون باملال فهص فرض،  ص فرض ال سين، ركن ال سين: 
 تع يم ال ون باملال، وأما ال للييت فيه فإحمه مس  ب.

 "وَيْدُلُكه". الثامن:

 ب.الول  ما حك ه  مس  

 وال سين غسين ال ون حيوين مباها  ال أ رل أشرحما ا،  قا أم ال 

 عنوحما يف الُ سين ويف الصلصل غسين ما أب غسله حمف ض فيه ثالث  صر:

امرار اليو من غي حوصح اآالة، يعا فيه بلين يف اليو فأمرَّ  قه  الص رة اُول :
 ال ُأيئ. يئ اليو امل لصلة علل ىين العضص، فهقا مسهلٌل وليي ب ،سين،  ين أُ 

أن حيوين آيالن املال وجرياحمه علل اثين، و قا  ص ال سين،  الص رة الثاني :
حقيقة ال سين ال بو فيها من اآالة وجريان، ليي املقوص  من ااريان أعلل 
 صره، لكن املقوص  ولص حوين أ ىن اآالة وأ ىن جريان، فهقا  ص اجمليئ في ا 

 أب غسله.
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ين ااريان وأُهرَّ يوه  الكاا و قا  ص الول ، فهقا  ص أن حيو الص رة الثالث :
 اأك ين واملس  ب.

 والول  مس  ب وليي بصاجب. "وَيْدُلُكه":قاح: 

 ب.بأن ي وأ ب سين شقه اأأن   اأيسر، و قا مس  "ويََتَََياَمُن":  التاسا قال:

َُ  العاشر:  سين قوميه يف يبعو أن ين هة من الُ سين آَخَر":  مكانًا َقَدْمِيه "ويَغِس
 مكان    ر.

   ُنه غسَ قدميه عند قا ال سين للقومني غي غسين القومني عنو الصلصل
 ال  قا ي سلها مر  ثاحمية يف مكان    ر. ال ض  ،

يس  ب  قا، آصال كان اغ ساله يف مكان  ت لصث فيه قومه أو مل  والمذهب:
    ب  قا، حيكن كقل ، يعا تقصح: أحما أغسلها يف مكان   ر، حمقصح: يس

، يعا قو ي  سين ملالا يف تراب أو طني تقصح:  قا  لص مل يكن اغ ساله يف مكان 
 قا  ص  .ي سله يُنمُثف رجله، لكن ح  لص اغ سين يف مكان  ال ت لصث رجله فيه

 املق ب.

 احم هينا من الُ سين الكامين.

 هكر املؤلف بعوه ال سين اجمليئ، وال سين اجمليئ ما مج  ثالثة أمصر:
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 رٌط.ش 

  .وواجٌب 

  .وفرٌض أو ركن 
 ال سين اجمليئ أ   ثالثة أمصر: شرط، وفرض، وواجب، هكر ا املؤلف بقصله:

  قا الشرط.يََْنِ َي":  أن :(اْلُمْ ِزئُ )و: "$قاح 

 .و قا الصاجب" م ُيَسمَِّي": 

َِ  َبَدنَه "ويََُعمى   و قا الفرض.َمرىًة":  بالُغْس

 يرتف  ا أيضاا أحمه: ان حمصم رف  اهللوث اأكم ملفقو آ قد معن أما بالنسب  لَّني :
اأ  ر، وان حمصم رف  اهللوثني أجيأ يف رفعه ا، أو يأش  قا يأش ان شال اهلل، 

 وان حمصم رف  اهللوث وأطلق ارتف ، وآيأش أيضاا هكره.

 الصاجب، و ص: ال س ية، وال س ية واجٌب يسقط حاح السهص. الثاني:

 ين مر ا و قا  ص الفرض، وشرطه: ا آ اغ: بأن يوينتع يم ال ون بال س الثال :
املال ا، كين املصال  الد أب غسلها، ويو ين يف هل : مجي  ال ون مبا فيه 
املض ضة، واالآ نشال، ومبا فيه ما كد الشعر اخلفيف، ومبا فيه ما كد الشعر 

ف، يالكليف، خبالف الصلصل، فإحمه ال أب ايواح املال ا، ما كد الشعر الكل
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بين وال يس  ب ايواح املال ا، ال شر ، ااا املس  ب ال خليين، أما يف ال سين 
 فيش ين هل  ما كد الشعر الكليف واخلفيف.

تعا، ا،: مقوار املال يف الطهار ، ما  ص املقوار القل  $  احم قين املؤلف 

 ُيس ع ين يف الطهار  

هكره  ين ويف طهار  الصلصل،فقكر لنا املقوار املطلصب أو املشروي يف طهار  ال س
ََ  ِبُمدٍّ، "ويَت ضعَ  :$بقصله: قاح   بَصاٍع". ويَغتِس

ا، واملو كم يساول بال قويرات املعا ر    املشروي أن يس ع ين يف الصلصل ُموا

 يقصح:

 بامللة وآ  احلة   آ  ٌ  رهطين ثُليتُ  م  رهطنينٌ  واملو
 ة أموا . قا املو والواي كم يساول  ي  سين بالواي كم الواي  أربع

 يقصح النا م:

 القراي م    حموف و ون  اي وحموف   له منر،ين و ون
 فالواي ل ين، و ون النوف.

 قا  ص املشروي، لكن لص  الف فهين  قا مؤثٌر علل   ة الصلصل أو   ة 
 ال سين  لص زا  أو حمقص ما اهللكم 
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َى". َأْسَبغَ  "ف نْ   بعََق

َى"  َأْسَبغَ  "ف نْ  ا: ه وأجيأ ُغسله، وما ا آ اغ  ك ا قلنمن هل  أجيأ ولصؤ بعََق
فال بو من جريان املال علل العضص أ ىن  جريان الما  عَّ  العض ،ا آ اغ  ص: 

 اآالة، ال بو من حوصح أ ىن اآالة.

   هكر مسألةا أ رم ت علق بالنية ما  ة 

 َأْجَزَأ". اْلَحَد ََْينِ  بُغْسَِّه نَََ   "أوقاح: 

 ر ه اها حمصم بُ سله اهللوثني ر،فن  اهللوث اأكم واأ وآ قد ا شار  ا، هل : أحم
أجيأ ال سين عنه ا، ولص كان ال سين غسالا ليي فيه لصل ُغسين جميئ أم ال  ولص  

 كان غسالا جميحلاا، ولص مل يأته بال سين املس  ب القل فيه الصلصل.

   هكر املسألة اأ ي  يف ال اب و ة: ما يسن له  فيف اانابة بالصلصل.

ا للهنب تعا، ثالث مصال  ُيشري فيه $انب ُيشري له الصلصل، هكر املؤلف ا

 الصلصل وغسين الفرل، في سين فرجه وي صلأ يف ثالث مصال ، ما  ة 

َُ". ِلُ ُنبٍ  "َوُيَسن  : $قاح   َغْس
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 نا مل "، آنِ الْر  را ةُ عَّيه قِ  فَ رُ حَ  َُ سْ ه الغُ مَ زِ ن لَ "ومَ  الحظ أحمه قاح يف اأوح:
ُن هذا الحكم يخت  "ِلُ ُنٍب"  وااا قاح: "، َُ سْ ه الغُ مَ زِ ن لَ "ومَ يقين: 

فهين اهللاحلض يس  ب هلا اها أرا ت أن تأكين أن ت صلأ وأن ت سين  بال نب،
 فرجها  ال،  قا فقط يف ااُُنب.

َُ فََْرِجه، ِلُ ُنبٍ  "َوُيَسن  : $قاح  ، والُ ض ُ ، َغْس ٍَ َْ  وُمعاودةِ  ٍف،ونََ ْ  َُ

 .َوْطٍ "

را  اانب أن يأكين فُيس  ب له أن ي صلأ، واها أرا  أن ينام يس  ب له فإها أ
أن ي صلأ، واها وطل وأرا  أن يطأ مر ا أ رم فيس  ب له أن ي صلأ، وال سين 

 أك ين، اها اغ سين قاح:  الص أرف  اانابة، فهقا أحسن، واهلل أعلم.

 ."مِ التيم   با ُ تعا، ا،: " $  احم قين املؤلف 

نه ُهُكر بعو الطهار  املاحلية بعو الصلصل وال سين؛  -ها ا  ص  الكرامأي-وال ي م 
 يك ن بدل عن طهارة الما .

َل  في هذا البا  خمس مسائَ: ر الم  وَذ

 : شروط ال ي م. اُول 
 :فروض ال ي م.  م 
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 :ُم طهين ال ي م.  م 

 :وقد ال ي م  م 

 :فة ال ي م.  م  
 فهقه مخي مساحلين. أما شروطه فقكر ا.
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 :$قاح 

 ."مِ التيم   "با ُ 

 الما ُ  فَ وَعدِ  نافَّ ه  تْ يحَ بِ أو أُ  فريض ٍ  وقتُ  ََ خَ ، إذا دَ الما ِ  هارةِ طَ  لُ دَ "وه  بَ 
ثيرً نِ مَ عَّ   َ  أو زادَ  ه نِ دَ بَ  رَ رَ ه ضَ بِ ََّ و طَ ه أباستعمالِ  ه أو خا َ زُ  ِ عْ يَُ  نٍ مَ ا أو  َ هَ 
، مُ م  يَ التَى  عَ رِ ونحِ ه شُ  الكٍ أو هَ  ضٍ رَ أو مَ  شٍ طَ عَ ه بِ ه أو مالِ تِ مَ رْ ه أو حُ أو رفيِْ 

له  مَ مى يَ تََ  حَ رِ ن جُ ه. ومَ استعمالِ  بعدَ  مَ مى يَ ه تََ رِ هْ طُ  ي بعضَ فِ كْ يَ  ما ً  دَ جَ وَ  نْ ومَ 
ه تَ رَ دْ قُ  يَ سِ نَ  ، ف نْ ل ٍ الدَ ه وبِ بِ رْ ه وقَُ َِّ حْ في رَ  الما ِ  بُ ََّ طَ  بُ  ِ الباِقَي، ويَ  ََ سَ وغَ 

ها ه إزالتُ ر  ضُ ه تَ نِ دَ عَّ  بَ  ه أحدا ًا أو ن اس ً مِ م  يَ بتََ    َ . وإن نََ أعادَ  مَ مى يَ عَّيه وتََ 
الماَ   فَ َعدِ  أو مَ مى يَ فتََ  رٍ صْ في مِ  سَ بِ برًدا أو حُ  ها أو خا َ يَُّ زِ ِدَف ما يُ أو عَ 

، َلم يُغيِّره طاهره باره ه غُ ، له رٍ ، طَ را ٍ بتُ  مُ م  يَ التَى  بُ  ِ ، ويَ دْ عِ   ولم يُ َّى والتراَ  صَ 
 غيره.

ذا الترتيبُ هِ يْ  عَ إل  َُ  ديهِ ه ويَ هِ جْ وَ  حُ سْ ه(: مَ روضُ و)فُ   ثٍ دَ في حَ   االةُ مُ الْ و  ، َو
ها   أحدَ  َ ه، ف ن نََ أو غيرِ  ثٍ دَ له من حَ  مُ مى يَ تََ ا يََ مَ لِ   ُ (: النيى طُ رَ تََ شْ . و)تُ رَ غَ صْ أَ 

َِّ به فََ  ََ ََّ طْ  أو أَ اًل فْ   نََ  َ ، وإن نََ رِ عن اآلخَ  هُ ئْ زِ  ْ لم يُ  اه ا، وإن ن  ضً رْ لم ُيَص
َى َّى صَ   .ََ روًضا ون افِ ه فُ تِ قْ وَ   َ 
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ول  في  الما ِ   دِ ، ووجض  ِ ال ُ  بطالتِ مُ ، وبِ تِ قْ ال َ  (: بخرو ِ مُ م  التيَ  َُ طُ بْ و)يََ 
  .لَ وْ أَ  ي الما ِ لراجِ  ال قتِ  رَ آخِ  مُ م  ها، والتيَ بعدَ  ال الصالةِ 

 ي اُصاباِ تَ جَ َفرى مُ  هِ يْ دَ بيَ  الترا َ   ُ رِ ضْ ، ويَ يَ مِّ سَ ،  م يُ يَ  ِ نْ ه(: أن يََ تُ فَ و)صِ 
 ه. عَ صابِ أَ  َُ َِّّ خَ ويُ  هِ يْ تََ احَ ه برَ يْ فى ها وََ ه بباطنِ هَ جْ وَ  حُ سَ مْ يَ 

رت ََ م ضٍا فيه طهارةه مائي  إذا تعذى و قه قاعو : ": الما ِ  هارةِ طَ  لُ دَ "وه  بَ 
 يْ ف التيمم مْامها، إال في الن اس  عَّ  غير البدن.

 م مقام املال  حمعم، يف النهاآة علل ال ون، النهاآة علل ال ون  ين يقصم ال ي
 لكن النهاآة علل غي ال ون ال، ال يقصم ال اب مقام املال.

 ف وأ بشروطه قاح يف شروطه:

عَّ   و زادَ أ الما ُ  فَ وَعدِ  نافَّ ه  تْ يحَ بِ أو أُ  فريض ٍ  وقتُ  ََ خَ "إذا دَ : $قاح 

ثيرً نِ مَ  َ   ا".هَ 

  كم شرط تعا، $شروط ال ي م الد هكر ا املؤلف 

واحمية شروط،  قه الشروط بعضها ي علق بال اب، وبعضها ي علق بو صح الصقد، 
ا تلص ا  ر:  وبعضها ي علق بفقو املال، وحمقكر ا ا ن واحوا
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  صح الصقد، فال يوهلل ال ي م ق ين   صح  الشرط اُول من هذه الشروط ه :
ال  المثهر  ي م لوالصقد، شخٌص يريو أن يولة  ال  المثهر م  أصز له أن ي 

 بعو زواح الش ي اها   ين الصقد.

  قا  ص الشرط اأوح:   صح الصقد، و  صح الصقد ي  قق بأحو أمرين:

  :إذا "يف الفرض ي  قق   صح الصقد بو صح اأوقات املعروفة، قاح
هبقا ي  قق   صح الصقد.  قا رجين يريو أن ي ي م  "فريض ٍ  وقتُ  ََ خَ دَ 

   اها   ين وق ها.للفريضة ف   ي ي م هلا
  نافَّ ه  تْ يحَ بِ "أو أُ : $وأما ال ي م للنافلة ف  اها يكصن وق ه  قاح ،"

ف   أصز له أن ي ي م للوال  النافلة  اها   ين وقد جصاز ا. احمسان 
يريو أن ي نفين تنفين مطلق ف ي م بعو  ال  العور  ين يوهلل تي  ه  ال؛ 

 ُن النفَ ال يُباح في هذا ال قت.
ي نفين ف ي م ق ين زواح الش ي بعو موي الش ي يف ك و الس ال  احمسان يريو 

  قا وقد  ة ال أصز له وال يوهلل تي  ه للنفين فيه.

  قا الشرط اأوح و ص:   صح الصقد.

 العهي عن املال، والكالم فيه عن مسأل ني: الشرط الثاني من شروط التيمم:
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 أآ اب العهي و صرهه. المسعل  اُول :

 أحمصاي العهي. ي :المسعل  الثان

ا ترج  ا، أمصر هكر ا املؤلف بقصله: قاح  "إذا  :$فأما أآ اب العهي: فإ َّ

 ".الما ُ  فَ وَعدِ  نافَّ ه  تْ يحَ بِ أو أُ  فريض ٍ  وقتُ  ََ خَ دَ 

قد  قا الشرط اأوح و ص:   صح الص " نافَّ ه  تْ يحَ بِ أو أُ  فريض ٍ  وقتُ  ََ خَ "إذا دَ 
 القل هكرحماه.

هي عن املال، وقلنا: له أآ اٌب وأحمصاي، فاأآ اب آيقكر ا، الشرط اللان و ص: الع
   بعو ا اأحمصاي، واأحمصاي حمصعان:

 .عهٌي كلٌة 

  .وعهٌي جيئ 

وأيضاا من جهة  أ رم ينقسم العهي ا،: عهي بس ب الفقو، وعهي بس ب اار  
 أو املرض.

 ".الما ُ  فَ "إذا َعدِ عوم املال، قاح:  أواًل:ا ن آُيعو  اأآ اب: 

قو يكصن: لعوم وجص ه، وقو يكصن عوم املال  -أيها ا  ص  الكرام-وعوم املال 
 لعوم امكان الص صح اليه.
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اما املال غي مصجص ، أو مصجص  لكن ال أكن الص صح اليه، وهكر املؤلف  قا 
 ن ُح هي يف ف"، رٍ صْ في مِ  سَ بِ "أو حُ تعا،:  $لكن آيقكره م أ راا يف قصله 

   يف ال لو وم صفر ورمبا يكصن بينه وبني املال أم ار، لكنه ى صوٌ مهور  املال مصجص 
 نْ ل: هذا عادفه لَّما .عنه، فهين أصز له أن ي ي م  حمعم؛ 

 عوم املال. إًذا اُمر اُول:

ثيرً نِ مَ عَّ   َ  أو زادَ " اُمر الثاني:  .ا"هَ 

ليي كين زيا   ، و : أن يكصن املال مصجص اا ولكنه يُ اي بييا    علل ونهاُمر الثاني
علل الل ن ماحمعة من الطهار  أو م ي ة لل ي م، ليسد كين زيا   علل الل ن 
م ي ة لل ي م، ااا تكصن الييا   علل الل ن ُم ي ة لل ي م يف  صرتني هكر ا 

 املؤلف:

أن تكصن زيا ته عن الل ن زيا  ا كلي ، ك ا لص كان ا حمسان قالصا  الص رة اُول :
 ياه ملالا ا ن ت اي برياح، فقالصا له: قارور  املياه ملالا املال مقطصعة يفله: قارور  امل

اخليان عنوه فقالصا له: قارور  املال مباحلة لاير، أو قارور  املال بألف لاير، و قا الرجين  
ك ا يُقاح: مليصحمي، بالنس ة له األف لاير ال جُت ف به،  ين أب عليه شرال املال 

ثيب عليه شرال املال لل ي م؛ لي ي م أم ال  ال أ رة  فه  ُن هذه الزيادة زيادةَ 
 في حكم العاِدف لَّما .
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 الص رة الثاني  في زيادة الثمن من الص ر التي تُبيح التيمم عند زيادة الثمن:
ي  قا الشخص بأن تكصن  قه الييا    أن تكصن الييا   علل الل ن زيا  ا تُمعنهه

ل ، لها اال بوين  ال يقور علل وفاحله أو حنص هتضر به، أو ال يس طي  أن حُيوُ 
زه فإحمه أصز له أن  ِه ولص كاحمد  قه الييا   ليسد كلي ، فإها كاحمد الييا   تُعىلن

 ي ي م ولص مل تكن الييا   كلي .

قالصا له: ملالا حي ال  ص أن ي  سين، وال سين حي ال فيه ا، ل ين  مثال ذل :
ياالت، ثة ل  ت اي خب سة، قالصا له:  قه بسد ر وحموف أو ثالثة ل ، قالصا: اللال

و ص عنوه آد رياالت، ولكن الرياح  قا الياحلو يريو يش ل به رغيف ُ م يعُشة 
ن هذه ُأوال ه، ليي عنوه غيه، فهنا حمقصح:  ين يليمه الُ سين  ال يليمه الُ سين؛ 

انت يسيرًة لكنها تَُْعِ ُزُه.  الزيادة وإنَ 

 من اأآ اب امل ي ة لل ي م أو اأآ اب امل علقة بالعهي عن  قه الوصر  اللاحمية
 املال.

  قه اللاللة.ه"، باستعمالِ  "أو خا َ : $قاح  الص رة الثالث :

 ضٍ رَ أو مَ  شٍ طَ عَ ، بِ هه، أو مالِ تِ مَ رْ ه، أو حُ ه، أو رفيِْ نِ دَ بَ  رَ رَ ه ضَ بِ ََّ "أو طَ  الرابع :
 ".مُ م  يَ التَى  عَ رِ ونحِ ه شُ  الكٍ أو هَ 
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 مثاله:س ة للس ب اللاليت  ص: أن خياف باآ ع اح املال لرراا، بالن

احمسان املال مصجص  عنوه، لكنه  رجة المو   يقصح: توي عنو م مخسة وعشرين 
كد الوفر، وأ اب ه جنابة، وليي عنوه ما ُيسخن املال وال عنوه ما يُوف ، فإن 

ن أو ب ل ة   اغ سين  اف باآ ع اح املال علل حمفسه لرراا، آصال كان  اف
 ف نه ال يَّزمه الُغسَ وينتَْ إل  التيمم.بيقني؛ 

أو  اف ال باآ ع اح املال، الضرر ال خيافه باآ ع اح املال وااا خيافه بطلب 
 املال.

 خياف الضرر بطلب املال مهلين ماها 

 ني حمسأح اهلل أن يُومي علينا وعلل املسل-ملين: احمسان يف منطقة ليي فيها أمن 
، خُياف اها  رل ق ين الفهر، -، وأن يُؤُمن  صف املسل ني أمجعنيحمع ة اأمن

ا ن يريو يولة الفهر عليه جنابة، وليي  ناك مال املال مقطصعة، لص  رل يف 
 قه املنطقة يف الليين فإحمه خياف علل حمفسه الضرر، الق ين، أو السرقة أو حنص هل ، 

 فهين يليمه اخلرول لطلب املال  ال يليمه.

وليي  ناك بر ، يعا اآ ع اح املال لص كان مصجص اا ال يضر، لكن  ااص  اف 
 فحينوٍذ ي  ز له التيمم.طلب املال  ص القل يضر؛ 
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بطلب املال أو باآ ع اح املال قو يكصن واقعاا علل  -أيها ا  ص  الكرام-والضرر 
 الشخص حمفسه، وقو يكصن واقعاا علل غيه.

 من يق  عليه الضرر.باع  ار  هذا التْسيم اُول لَّضرر:

 باع  ار حمصي الضرر. التْسيم الثاني:

 هكر املؤلف  نا تقسي ني:

 .تقسيم الضرر باع  ار من يق  عليه 

  .وتقسيم الضرر باع  ار حمصعه 

ف اع  ار من يق  عليه:  ين الضرر القل يُ يهلل ال ي م  ص الضرر الصاق  علل 
راا ال أو طلب املال مضالشخص حمفسه، أم أصز ال ي م ح  لص كان اآ ع اح امل

 ب يه  ما رأيكم 

م، ال ممن ال يكصن معوصماا  معوصم -آصال كان الضرر عليه أو علل غيه ممن حُين ،
 .-الوم

 باع  ار من يق  عليه الضرر هكر أربعة أمصر: $فقاح 

الضرر علل بوحمه، يعا الضرر علل حمفي الشخص، يقصح: أحما لص  أول شي :
 أو أحما لص  رجد ا، طلب املال أتضرر،  قا لرٌر عليه. اآ ع لد املال أتضرر،
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 الضرر علل رفيقه، والرفيق  نا تع ٌي أغل ، واال يعا ملالا لص كاحمصا يف الثاني:
آفر وعنو  قا الرجين عنوه ملالا ثالث ل  من املال  ص أ ق اح ياطاته يف السفر 

أحما  ولاعصا،  ص يقصح: وأحضر مالا كلياا ملٌ  له  ص، فل ا   لصا يف الو رال
معة اح ياطة، ملالا حمف ض معه ك ية من املال ثالث ل ، أرب  ل ، عشر  ل ، 
أياا ما كان، يقصح: أحما أآ طي  أن أتصلأ لصقد كين  ال  وي  قل معة مال 
للشرب، ولكن معه يف الرفقة عشر  أشخاص ما أحو منهم أ ق اح ياطه بإحضار 

 ص يقصح: أحما اهلل و هلل أآ طي  أن أشرب وأتصلأ املال، فلص اآ ع ين، الضرر 
وأمصرل طي ة، لكن  قا يضر من معه، فهين أصز له أن ي ي م  يشري له ال ي م 

 أم ال  أم ي صلأ وأصتصا  م 

حمقصح: يشري له ال ي م، م  أنَّ الضرر  نا ليي واقعاا عليه وااا علل غيه؛ وهلقا 
ِْ قاح: "  ه".أو رفي

ه، أو بأن يق  الضرر علل زوج ه": تِ مَ رْ "أو حُ  عَّ  غيره:وص رة أخر  لَّضرر 
امرأ   من قراب ه، ك ن كان معه أ له ملالا يف مكان  غي  من، وقاح: أحما آأه ب 
أ يت عن املال، وما تس طي   ة تق ب معه؛ في كها ملالا يف املخيم أو يف 

يف عليها الضرر، أن يُ عرض هلا، أو تؤ  ص هل ، هم أو حناملكان، فإها تركها  ه
 ُنه يخا  الضرر عَّ  ُحْرَمِته.فهين أب عليه اخلرول لطلب املال  ال؛ 
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و نا عله نا أنَّ الضرر علل النفي أو علل ال ي تار ا يكصن لرراا ه": "أو مالِ قاح: 
 ه"."أو مالِ  :  قاحه" نِ دَ "بَ  بوحمياا، وتار ا يكصن لرراا مالياا؛ أحمه قاح يف اأوح:

ص  رجد من ال يد، أو من الوكان ملالا عنوه ىين، أو مصك،ين  راآة يقصح: أحما ل
شةل، لص  رل لطلب املال فإنَّ  قا املكان فيه ماٌح خُيشل عليه السرقة، واال 

 ف وحمه يسلم، فهين ُيشري له ال ي م  ااصاب: حمعم.

كقل  اها  اف علل ماح غيه. بوحمه أو بون غيه، ماله أو ماح غيه، كقل  
ه ال ي م: ك ا لص كان حارآاا علل ماح شخص، رجين أو ي عنوك و يعة، ُيشري ل

أحمد اهلل و ال  اف علل مال  ليي عنوك مال ؛ مسكني، لكن شخص ترك 
عنوك مليصن لاير، لص  رجد لطلب املال  فد علل  قا املاح، فهين أصز ل  

 ال ي م  ااصاب: حمعم.

  قا باع  ار من يق  عليه الضرر.

 ي الضرر فقكر له أربعة أحمصاي: أما باع  ار حمص 

 :العطش لرر، بأن يش و عليه العطش، شٍ طَ عَ "بِ  العطش، قاح ،"
: العطش الشديد المضر بالنفس، وليس مبادئ واملقوص  بالعطش  نا
َ ر.  العطش التي ال ت

  َفإحمه قو خياف علل حمفسه مرلاا باآ ع اح املال.": ضٍ رَ "أو م 
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ه مال ل لص اآ ع له ع،طهش ال ي  قل لويط عاا  صر  العطش كيف  يكصن عنوه ما
 للشرب.

ا فإحمه أصز له  املرض مهلين: ما قلنا: اها كان الم  شويواا، فإها كان الم  شويوا
 ال ي م اها مل يس ط  تسخني املال

  َاها كان خيشل علل حمفسه اهلالك، أو علل غيه اهلالك ": الكٍ "أو ه
 ض.باآ ع اح املال، واهلالك أشو من جمر  املر 

 :ألة ملس $وحنصه ملين:  صف الم ، وآيأش هكره "ونحِ ه"،  قاح

- تعا،ان شال اهلل-آيأش الحقاا برًدا"،  "أو خا َ   صف الم  يف قصله:
 . 

ها ا  ص  أي-احم هينا ا ن من أآ اب العهي، ي  قل عنوحما أحمصاي العهي، العهي 
 :-الكرام

 .اما عهٌي كلة 

 .أو عهٌي جيحلة 
،  قا ُيشري له فالعهي الكلة:  والهلل أحمه ُيشري له ال ي م ك ن ال مال معه أ الا

 ال ي م.

 وأما العهي اايحلة فله  صرتان:
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 دَ جَ وَ  نْ ومَ ": $هكر ا املؤلف بقصله: قاح  الص رة اُول  في الع ز ال زئي:

 ه".استعمالِ  بعدَ  مَ مى يَ ه تََ رِ هْ طُ  ي بعضَ فِ كْ ما يَ 

  قه الوصر  اأو، للعهي اايحلة.

 الباِقَي". ََ سَ له وغَ  مَ مى يَ تََ  حَ رِ ن جُ "ومَ  ص رة الثاني :وال

 أن تكصن بس ب حمقص املال. الص رة اُول :

عنوحما عوم املال، وعنوحما حمقص املال: املال مصجص  لكنه قلييٌن ال يكفة الطهار   
كلها، ال يكفة الصلصل وااا يكفة فقط غسين الصجه، اها غسين وجهه احم هل 

فنهان   ي من فناجني القهص  فيه مال ي سين به وجهه، فهنا املال، عنوه ملالا 
 حمقصح: أب عليه أن أ   بني اآ ع اح املال وال ي م.

 ص صلة، أوم"ما"، "ما يكفي"  ويف حمسخةه": رِ هْ طُ  ي بعضَ فِ كْ ماً  يَ  دَ جَ وَ  نْ "ومَ 
 كلها   يهلل."ماً  يكفي" 

 . مأوالا   ي يفيس ع له ه": استعمالِ  بعدَ  مَ مى يَ ه تََ رِ هْ طُ  "بعضَ 

َال:  (.56:13) ين يس ع ين  قا املال القليين يف  س
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ذا إ: ال، المثا ر: أحمه يس ع له يف فرض ال يس ع له يف مس  ب؛ ج ا 
 تعارضت المصالح ُقدِّف أعالها.

املال مصجصٌ  وفي ولكن عليه لرٌر يف اآ ع اح املال يف بعض  الص رة الثاني :
أو جروٌ  يف بعض اأعضال، يقصح:  قه  اأعضال  ون بعض، ك ن عنوه حرولٌ 

ه فيها  يضرِّني الما  إذا وضعتاأعضال اجملروحة ال أآ طي  أن أل  املال عليها؛ 
 فهنا نْ ل له: يت ضع ف ذا وصَ إل  م ضا ال رح يتيمم  م ُيْكِمَ وض  ه.

، فهين ي ي م   ي صلأ  : لص فرلنا أنَّ اار  يف هراعه ملالا  ملالا

وأ بالصلصل، في سين وجهه ي  ض ض ويس نشق وي سين وجهه،   اها حمقصح: ال ي 
 و ين لليو ي ي م عن  قا املصل  وي سين آاحلر اليو، وال تيب مطلصب.

 ال تيب ط عاا  نا ك ا أشرحما اليه: ال تيب بني الفروض  قا البو منه، وأما ال تيب
:  بني أجيال الفرض الصاحو فهقا ليي بصاجب، يعا ملالا

ضين اهاا ، فله اأف-اليو اليسرم-ين ا، اليو ا ن عنوحما اليو فيها جرو  اها و 
أن ي سين اليو الي ىن   اما أن ي سين املصال  الو ي ة من اليو اليسرم   

 ي ي م، وله أن ي ي م   ي سين املصال  الو ي ة.
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 مَ مى يَ تََ  حَ رِ ن جُ "ومَ و قا معىن قصله يف الوصر  اللاحمية من العهي اايحلة و ة قصله: 
 .في ي م ثين العهي يف مصلعه من الصلصلالباِقَي"،  ََ سَ له وغَ 

هبقا احم هينا من الشرط اأوح واللان من شروط ال ي م و ا:   صح الصقد، 
 والعهي.

وهكرحما تفويالت كلي  يف العهي، كين ما آ ق  ص تفوييٌن ملسألة: العهي عن 
 اآ ع اح املال.

 سأل ان:طلب املال، وفيه م ن شروط التيمم وه :نعتي اآلن إل  الشرط الثال  م

 وجصبه. المسعل  اُول :

مقووراا  ال قوي فيه، اها قوَّر يف طلب املال   ت نيَّ أنَّ املال كان والمسعل  الثاني :
 عليه، ف ا اهللكم 

 ، ف نْ الل ٍ دَ وبِ  هبِ رْ ه وقَُ َِّ حْ في رَ  الما ِ  بُ ََّ طَ  بُ  ِ "ويَ : $فأما الصجصب: فقاح 

 ".أعادَ  مَ مى يَ ه عَّيه وتََ تَ رَ دْ قُ  يَ سِ نَ 

ب الطلب  وأين أ"، الما ِ  بُ ََّ طَ  بُ  ِ : "ويَ املسألة اأو،: وجصبه، وهكره بقصله
 ا، أل موم 
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يعا يقصح: أحما م أكو لص أن مشيد ماحلة وآ ني كيلص آأجو املال، فهين أب 
 طلب املال ا،  قا اهللو أم ال أب 

َل : "ويَ  و الوابة اللة  ص ملالا آيارته، أه": َِّ حْ في رَ  الما ِ  بُ ََّ طَ  بُ  ِ قال الم
الد معه، أو اأغراض الد معه، فيطلب وي أكو  ين فيها مال أو ال  أكن مصجص  

 فيها املال، فال بو أن ي أكو.

فيطلب "، هبِ رْ "وقَُ : $أن يطلب املال يف اأماكن القري ة؛ قاح  اُمر الثاني:

 ال أب عليه طلب املال يف مكان  بعيو.املال يف أماكن قري ة منه، و 

 ولابط الُقرب والُ عو  نا ُعريف، فيهب طلب املال يف املكان القريب ُعرفاا.

ىن أب عليه أن يسأح من يُولره علل املال، و قا مع الثال  مما يتعََّ بالطَّب:
 ".الل ٍ دَ "وبِ قصح املؤلف: 

 ين يف  ل   ين يف حصلنا مياه فإها وجو حماو قري ني يف املنطقة قاح:  ين رأي م ما
 بقالة   ين يف كقا 

 ".الل ٍ دَ "وبِ  فهقا معىن:

، فقرأ  قه ]زا  املس قن [ُيس    ]اليا [ومن الطريف أنَّ رجالا كان يقرأ عنول 
لههه وقهر،بههه وبهوهاللهه" والوصاب:   ُقربهَ وَدالل "."الع ار  بقصله: "وأب طلب املال يف ر،حن
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 و ة: وجصب طلب املال. قا املسألة اأو، 

اها قوَّر يف الطلب ف ان املال مصجص اا،  ص يمثن املال غي مصجص   المسعل  الثاني :
ف ان املال مصجص اا، فهين أب عليه أن يُعيو الوال  اها  لل ب ي م  ااصاب: 

 ".أعادَ  مَ مى يَ ه عَّيه وتََ تَ رَ دْ قُ  يَ سِ نَ  "ف نْ حمعم؛ قاح: 

ة  ص مل يف هلل شنطة السيار   يت يف املقاعو اأمامي املال مصجص  يف السيار ، لكن
فحينوٍذ نْ ل: إذا وجد الما  بعد أن صَّ  بتيمم وجب عَّيه أو حنص هل ؛ 
"، مَ مى يَ "وتََ  املال، علله" تَ رَ دْ قُ  يَ سِ نَ  ف نْ  ، و ص معىن قصح املؤلف:أن يُعيد الصالة

  الته." "أعادَ و لل، 

َل    سألة النية.م الرابا في التيمم وهي:تعال  إل  الشرط  $ م انتَْ الم

 والنية ي علق هبا ثالث مساحلين: 

  .حمُميَّة ما ي ي م عنه 

 .وحمُميَّة ما ي ي م له 

  .مساحلين أ رم مل قة بالنية   
: $فأما حمية ما ي ي م عنه: فيُ وصر أن ينصل ب ي  ه أمصراا هكر ا املؤلف، قاح 

 ه أحدا ًا".مِ م  يَ   بتََ  َ وإن نََ "
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أن يكصن ال ي م عن حوث، وله أن ينصل ب ي  ه أحواثاا،  اُول : هذه الص رة
ف ينئق  ُأيئ ال ي م عنها، ك ن  رل منه ريهلل، ومي امرأ   بشهص ، وأكين هللم 

 جيور، فنصم ب ي  ه  قه اأحواث كلها، أجيأ عنها.

 وقو ينصل بال ي م اهللوث اأكم واأ  ر، فيوهلل تي  ه بقل .

 واث، ويكصن ال ي م عن ماآة.اهاا يكصن ال ي م عن أح

 ها".يَُّ زِ ِدَف ما يُ ها أو عَ ه إزالتُ ر  ضُ ه تَ نِ دَ عَّ  بَ  ه أحدا ًا أو ن اس ً مِ م  يَ   بتََ  َ وإن نََ "

أجيأ هل ، و لل به، ومل يعو  الته،  قا آيأش جصاب ها": يَُّ زِ ِدَف ما يُ "أو عَ 
 .الشرط بعو قليين

أ هل   ي  ه النهاآة علل ال ون أجي اها حمصم ب ي  ه ماآةا علل بوحمه، اها حمصم ب
":  قا اهه إزالتُ ر  ضُ "تَ  قاح: ُن إزال  الن اس  تضره عنها، ويكصن هل  اما: 

 امل يهلل اأوح.

 إما لفْد الما ، أو لَّضرر.يعا ملاها ي ي م عن النهاآة علل ال ون  

 هذه ص رة.، ها"ه إزالتُ ر  ضُ "تَ  فقاح املؤلف:
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ة فإحمه عوهم املال القل يُييين به  قه النهاآها": يَُّ زِ ما يُ  ِدفَ أو عَ " الص رة الثاني :
ي ي م، ولكنهم يش طصن  نا أن خُيفف النهاآة ما اآ طاي، ملالا حي  النهاآة، 

 أو أس ها مبنويين، أو ب اب أو حنص هل ،   ي ي م بعو  فيفها ما اآ طاي.

 علل ال ون. فهقا ما ي علق بنية ما ي  م عنه و ص: اهللوث، أو النهاآة

 أنى الن اس  عَّ  غير البدن ال يتيمم لها. وُعَِّم منه:

يتم لوأما ما ي ي م له فسيقكره املؤلف يف مصل     ر، لكننا حمشي  نا اليه؛ 
 المْص د:

 .في وصَّر أن ي ي م لنفين 

  .أو ي ي م للوال  ويُطنلهق 

  . أو ي ي م للفر 

 وآيقكر ا املؤلف بعو قليين.

اهللكم  فإحمه ال يس  يهلل به اال النفين، ال يس  يهلل به  ال   فإن حمصم النفين ما
 الفرض.

 وان حمصم ب ي  ه الوال  وأطلق فإحمه ال يس  يهلل الفرض يس  يهلل النفين فقط.

 وان حمصم ب ي  ه الفرض اآ  ا  به النفين والفرض.
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 "،دْ عِ   ولم يُ َّى صَ  مَ مى يَ فتََ  رٍ صْ في مِ  سَ بِ برًدا أو حُ  أو خا َ وأما قصح املؤلف: "
 فقو أشرحما اليه.

فأشرحما اليه أنَّ  قا من  صر العهي، رت نا يعا كالم برًدا":  أو خا َ أما قصله: "
 .، ف ن  اف الم  ف ك ه حكم العا م لل ال$املؤلف 

": أشرحما اليه عنو عوم املال، وقلنا: انَّ عوم املال: اما رٍ صْ في مِ  سَ بِ "أو حُ  وقصله:
الص صح اليه، فكقل  أصز له أن ي ي م اها لعوم وجص ه، أو عوم القور  علل 

  اف بر اا أو ُح هي يف مهور  من اأموار.

تعا، بعو هل  مسألة فاقو الطهصرين: القل يعوم املال وال  $  هكر املؤلف 

 أو املال ي ي م، ف ن ع،وهم املال وع،وهم ال اب فهين ُيولة أو يوي الوال  

من  و عنو وجص  املال أو ال اب، أو يولة  اها قلنا: يولة فهين يولة   يعي
 غي اعا    ماها قاح املؤلف 

 ".دْ عِ   ولم يُ َّى الماَ  والتراَ  صَ  فَ َعدِ  : "أو$قاح 

ف ن عوهم املال وال اب  لل الفرض فقط علل حسب حاله ومل يُعو  الته، 
روا فيها: أنه ال يزيد فيها عَّ  الفرض.و قه  ال  لرور ؛   ولهذا َذ
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 ُمطنل،ق، لكن املرا :  لل الفرض، وال يولة" دْ عِ   ولم يُ َّى "صَ  ملؤلف:وقصح ا
 ُنه ُمحدث.النفين؛ 

من عوهم املال وال اب  لل ب ي ولصل  وغي تي م، فهقا ُيولة ىوثاا، لكن ُيولة 
ْر وال يزيد يصَّي الفرض فوالضرور  تُقوَّر بقور ا؛ وهلقا حمقصح: ، ىوثاا للضرور 

 فيه عَّ  ال اجب.

الشرط اخلامي، والسا و، والساب ، واللامن من شروط ال ي م ت علق مبا ي ي م 
 به و ص: ال اب، فقكر يف ال اب أربعة شروط:

 ره طاهره غيره".، َلم يُغيِّ باره ، له غُ ه رٍ ، طَ را ٍ بتُ  مُ م  يَ التَى  بُ  ِ ويَ : "$قاح 

  قه أربعة شروط:

لل وهلل ملالا أن يضرب بيوه عأن يكصن ال ي م بال اب، فال ي الشرط اُول:
الوخر وي ي م، وال يوهلل أن ي ي م بالرمين، الرمين غي ال اب، الرمين القل ال 

 يُن د.  قا اأمر اأوح: تراب.

س ع ين، ك ا لص مسهلل الثاني: "طه ر"
ُ
،  رل به ال اب امل نُهي، أو ال اب امل

ر ي ي م    وجهه بال اب   أ ق ال اب القل مسهلل به وجهه وأعطاه لشخص  
 ُن هذا ترا ه مستعمَ  فال يك ن طه رًا بَ طاهًرا.به، فال يوهلل؛ 
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أن يكصن له ُغ ار، أما لص كان ال اب يابهساا ال يعنل،ُق منه شةٌل باليو،  الثال :
 ليي له أل ُغ ار  يعلق باليو فال يوهلل ال ي م به.

راٌب  الطه ان عنوحما تأال يكصن  قا ال اب قو ت يَّ بشة  طا ر، ك ا لص ك الرابا:
، فضرب بيوه فإحمه يعلق به تراٌب م  ٌي باأ ند؛  ال يصح التيمم فأ ند ملالا

 به.

َل  بعد ذل  إل  المسعل  الثاني  في البا  أو المبح  الثاني   م انتَْ الم
 فروض ال ي م. وه :

ن عن ااثنان منها يف كين تي م، واثنان منها يف ال ي م اها ك وهذه الفروض أربع :
 اهللوث اأ  ر فقط  ون ال ي م عن اهللوث اأكم.

إل    ديهِ ه ويَ هِ جْ وَ  حُ سْ ه(: مَ روضُ "و)فُ : $فقكر  قه الفروض بقصله قاح 

 ".هِ يْ  عَ َُ 

 و قان الفرلان اللقان ال بو منه ا يف كين تي م:

 .مسهلل الصجه 

   ومسهلل يويه ا، كصعيه، ومسهلل اليو ا، الكصي ما  ص الكصي 
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ة اهبام اليو،  قا  ص الكصي، يعا يكصن املسهلل فقط للكف، العمثم القل يل
وليي الكصي  ص  قا املرفق، فإن الناو ا ن يس صحمه كصعاا وليي كقل ،  قا 

 املسهلل اليو ا، الكصي يعا مسهلل الكف فقط،  قان فرلان يف كين تي م.

ذا الترتيبُ وأما الفرلان املخ وان باهللوث اأ  ر فه ا:  في   االةُ مُ والْ  "َو
 ".رَ غَ صْ أَ  ثٍ دَ حَ 

 قان فرلان يف اهللوث اأ  ر  ون اأكم، اها تي م عن حوث  أ  ر فإحمه 
 البو يف ال ي م من:

 .مسهلل الصجه 

  .واليوين 

 .وال تيب 

  . واملصاال 

 أن يُْدِّف مسح ال جه أواًل  م مسح اليدين  انًيا.وال تيب: 

ٍَ مأن ال يفصَ بين مسح ال جه ومسح اليدين واملصاال :  ٍَ ط ي ثَ بفاص
 الفاصَ الذي ي   الما  فيه.

  هكر بعو هل  مساحلين النية، وشرحنا ا آابقاا وأشرحما اليها، لكن قاح املؤلف 
 ".هأو غيرِ  ثٍ دَ له من حَ  مُ مى يَ تََ ا يََ مَ لِ   ُ (: النيى طُ رَ تََ شْ و)تُ : "$
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، وما هعنوحما: ما ي ي م له، وعنوحما ما ي ي م منه، ف ا ي ي م منه من حوث  أو غي 
 ي ي م له من  ال   وغي ا، وآيأش هكره.

 ".رِ عن اآلخَ  هُ ئْ زِ  ْ ها لم يُ   أحدَ  َ ف ن نََ "

يعا حمصم ب ي  ه حوثاا أ  ر فإحمه ال ُأيحله عن اأكم، ان ها":   أحدَ  َ ف ن نََ "
حمصم ب ي  ه حوثاا أكم ال أيحله عن اأ  ر، ان حمصم ب ي  ه ماآةا علل ال ون 

 وث، وان حمصا ا مجيعاا ف ا اهللكم  أجيأ عنها مجيعاا.ال ُأيحله عن اهلل

 وأما ان حمصا ا مجيعاا أجيأ عنها. ":رِ عن اآلخَ  هُ ئْ زِ  ْ ها لم يُ   أحدَ  َ ف ن نََ "

 وأما ما يُ ي م له فإن حمصم حمفالا مل ُيوينه الفرض.

َِّ به فََ  ََ ََّ طْ  أو أَ اًل فْ   نََ  َ وإن نََ : "$قاح   ا".ضً رْ لم ُيَص

 الفرض. ان حمصم  ال ا وأطلق مل يوين به الفرض. ان حمصم حمفالا مل يوينه 

 وان حمصم الفرض 

َى َّى "وإن ن اه صَ   ".ََ روًضا ون افِ ه فُ تِ قْ وَ   َ 

 يعا حمصم الفرض. "وإن ن اه":
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َى َّى "صَ  لتيمم يبطَ بخرو  ُن اوملاها قيَّوه بالصقد  ": ََ روًضا ون افِ ه فُ تِ قْ وَ   َ 
َِّ به فََ  ََ ََّ طْ  أو أَ اًل فْ   نََ  َ "وإن نََ  قاح: ال قت  فَّهذا ا، وإن ن اه" ضً رْ لم ُيَص
َى َّى "صَ  يعا الفرض الصقد ي طين  لكن بعو  رول"، ََ روًضا ون افِ ه فُ تِ قْ وَ   َ 

تي  ه، وآيأش بعو قليين يف م طالت ال ي م و ص امل  يت اللاليت يف  قا ال اب، 
 و ص: ُم طالت ال ي م، ف ا  ة م طالت ال ي م 

 ثالث م طالت:تعا،  $هكر املؤلف 

 ".  قا اأوح.تِ قْ ال َ  ( بخرو ِ مُ م  التيَ  َُ طُ بْ "و)يََ : $فقاح 

 ".ض  ِ ال ُ  بطالتِ مُ والثاني: "وبِ 

 ها".بعدَ  ال ول  في الصالةِ  الما ِ  والثال : "ووج دِ 

 م طالت ال ي م ثالثة:

يَّزم  و  رول الصقد، فإها تي  د لوال      رل وق ها بطين تي   ؛  اُول:
 وما الوليين علل هل   مرة أخر  لَّصالة التي بعدها،أن تتيمم 

 ثار الو ابة، فقو جال  قا عن ابن ع ر يف اآنا   مو هلل  الدليَ عَّ  ذل :
ة، وال يُعلم له والٌف من الو اب)يتيمم لكَ صالٍة وإن لم ُيحدث(. أحمه قاح: 

 مل يوهلل عن أحو  من الو ابة  الفه.
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}إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالةِ فاغْسِلُواْ  هلل قال:  ُن اوبعضهم اآ وح يف  قا بالقر ن

 .[6}فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ{]املائدة/، [6وُجُوهَكُمْ{]املائدة/

 يعا اها ق  م ا، الوال  فلم جتووا مالا ف ي  صا، واأمر  نا ُمعلَّق علل شرط:

كل ا ق د ا، الوال ، ال يُقاح: ال فيهب  ، [6}إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالةِ{]املائدة/

نْ ل: ُن الدليَ الخاص دلنا عَّ  عدف ال ج   أب الصلصل لكين  ال ؛ 
 وأبْينا التيمم عَّ  اُصَ.

 اهاا ي طين ال ي م خبرول الصقد.

ي طمين ال ي م بكمين م طالت الصلممممممممممممممصل، و مقا يف ال ي م القل قام  اُمر الثَاني:
 ر بطين تي  ه بكين م طالت الصلممممصل، مقام الصلممممصل، فإها تي م عن حوث  أ مممم

 واها تي م عن حوث  أكم بطين مبصج ات ال سين.

ََالََ  من مبطالت التيمم:  طمممين ي علق مبن كممان تي  مممه  الث
ُ
وجص  املممال، و ممقا امل

بسمممممم ب عوم املال، وأما من كان تي  ه بسمممممم ب العهي عن اآمممممم ع اح املال ف اها 
جص   م لعوم املال في طين بص ي طمين تي  مه  بمالقور  علل االآمممممممممممممم ع اح، أما من تي

 املال.

 ووج د الما  له  الث ص ر:
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  أن يصجو ق ين الوال ، بعو ال ي م وق ين أن يولة، فهنا لص  لل ب ي  ه
لهذا ي ب عَّيه أن يصَََََّي ب ضََََ   وال يصََََح أن مل تومممممهلل  مممممالته؛ 
 يصَّي بالتيمم.

 : أن يصجو املال بعو فراغه من الومممممممممال ، فهنا  ممممممممم د  الصَََََََ رة الثاني
 ال يليمه أن يعيو ا ال يف الصقد وال بعو الصقد. الته و 

 : أن يصجو املال أثنال الومال ، ك ن قاح: )السالم عليكم  الصَ رة الثالث
ورمحممممة اهلل( فل مممما حممثر عن أينممممه اها بنمممماو أتصا معهم املممممال، أو و ص يف 
ال شممممممهو اأ ي حميح املطر، ف ا اهللكم  نا  ي طين تي  ه وت طين  ممممممالته 

  طين الوال  فيقطعها.وال ُيك لها، ت

و املال بعو الوممممممممالها"، بعدَ  ال ول  في الصََََََالةِ  الما ِ  "وب ج دِ  قاح:   فإن ُوجه
 فإنَّ الوال    ي ة وال يليمه أن يُعيو  قه الوال .

 تعا، مسألة: وقد ال ي م، وال ي م له أحصاح: $  هكر املؤلف 

  قا  ال يوهلل.أن ي ي م ق ين   صح الصقد، ما رأيكم يف  الحال  اُول :

أن ي ي م بعممو   صح الصقممد، و ممقا يُ وممممممممممممممصَّر أن ي ي م يف أوح  الحََالََ  الثََانيََ :
 الصقد أو يف   ره، فأيه ا أفضين  كال ا   يهلل، لكن ما اأفضين 
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اأفضمممممممممين يف أوح الصقد ملن ال يرجص وجص  املال، يعا احمسمممممممممان يقصح: ال  نْ ل:
صَّي في يمم في أول ال قت ويفاُفضَ له أن يتي صق  وجص  املال يف الصقد؛ 

 أول ال قت  ُن الصالة في أول ال قت أفضَ.

من ي صق  وجص  املال أو حي  ين عنوه وجص  املال، فاأفضمممممممين يف  الصَََََ رة الثاني :
 رَ آخِ  مُ م  "والتيَ حقممممه أن ي ي م   ر الصقمممممد، و ص الممممقل هكره املؤلف بقصلمممممه: 

  ".لَ وْ أَ  ي الما ِ لراجِ  ال قتِ 

 ".يَ مِّ سَ يُ  ،  ميَ  ِ نْ ه(: أن يََ تُ فَ "و)صِ : $ فة ال ي م، قاح   احم قين ا،: 

  فة ال ي م ت ض ن:

 .شرطاا 

  .وواج اا 

  .وآنةا 

  .وفرلاا 

ا ن يقكر املؤلف  ممممممممممفة ال ي م الكامين أم  ممممممممممفة ال ي م اجمليئ   ممممممممممفة ال ي م 
 الكامين.
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ن ه(: أتُ فَ "و)صَََِ ف ضممم ند منها أشممميال واج ة ومنها أشممميال مسممم   ة، ف وأ قاح: 
 ق شرط، وآ "يَ  ِ نْ "أن يََ و قا واجب أم فرض أم شرط أم آنة  شرط، "، يَ  ِ نْ يََ 

 بيان النية، هلا  صر آ ق بيا ا.

 و قا واجب."، يَ مِّ سَ " م يُ 

ي تَ جَ َفرى مُ  هِ يْ دَ يَ ب الترا َ   ُ رِ ضَََََْ ويَ  يَ مِّ سََََََ  م يُ  يَ  ِ نْ ه(: أن يََ تُ فَ "و)صََََِ :$قاح 

 ه". عَ صابِ أَ  َُ َِّّ خَ ويُ  هِ يْ تََ احَ ه برَ يْ فى ها وََ ه بباطنِ هَ جْ وَ  حُ سَ مْ يَ  اُصاباِ 

 و قا شرط.": يَ  ِ نْ "أن يََ 

 : و قا واجب."يَ مِّ سَ "يُ 

اليو ما حك ه  ، لمممممممرب ال اب ب"ي اُصَََََاباِ تَ جَ َفرى مُ  هِ يْ دَ بيَ  الترا َ   ُ رِ ضَََََْ "ويَ 
 فرض أم واجب أم آنة 

 .فال حاج  أن ن تهداملؤلف هكر فروض ال ي م؛  بالمناسب :

فروض ال ي م ف ا  ة فرولمممممممممه  مسممممممممممهلل الصجه، واليوين، وال تيب،  هكر املؤلف
 واملصاال ، وال تيب واملصاال   اص باهللوث اأ  ر.

 اهاا لرب ال اب باليو  ين  ص من الفروض  ليي من الفروض.

  ين حمقصح: من باب ما ال ي م الصاجب اال به فهص واجب  ال يليم.
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ر حمقصح: لممممممممممرب ال اب باليو آممممممممممنة؛  وا فروع عَّ َ  نه سَََََََن  وليس ولهذا َذ
 ب اجب.

قالصا: لص  مممممممممم، ،و يويه ووجهه للريهلل فع ه ا ال اب ومسمممممممممم ه ا يوممممممممممهلل  قالصا: 
 ُن الضر  ليس ب اجب.يوهلل؛ 

لص أمرَّ ىين ال ي م علل ال اب فصلم  وجهه علل اأرض ومسم ها علل ال اب، 
 .جيأ  ول  يوه علل ال اب ومس ها ولعاا من غي لرب، أجيأ أم ال  أ

 اهاا لرب ال اب بيويه آنة.

ا مسممم  ب؛  الرابا: أن تكصن اليوين ُمفرجد اأ ممماب  عنو الضمممرب، و قا أيضممما
ان  ما ل َ  ولهَذا ل  حصَََََََََََ الترا  في جميعهَا بَدون تفريج أجزأ ذل ،َ 

رناها. ما َذ  الترا  ناعًما، أو صمد يديهَ 

 مسهلل وجهه، و قا فرض. والخامس:

 الضمممم ي يرج  علل ماها  الضممممم ي يرج  علل طنها""بباطنها"، بباوكصن املسممممهلل 
اطنها"، "ببويف حمسمممممممممخة:  "بباطنهما" ُنه في نسَََََََخ : "ببطانها" اأ ممممممممماب ، 

ي تَ جَ رى فَ " مُ  إعادًة لَّضََََمير عَّ  اُصََََابا بعد أن قال: "ببطانها" أحسممممن: ا
 يعا ب اطن اأ اب .ها" ه بباطنِ هَ جْ وَ  حُ سَ مْ يَ  اُصاباِ 
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  وفيها راحة،  قه الراحة، فالصجه ُأسهلل باأ اب ، أسهلل  قه الكف فيها أ اب
لهذا و وجهه ب اطن اأ ماب ، وكصن مسمهلل الصجه ب اطن اأ ماب   قا مس  ب؛ 

 قَّنا: ل  وضا وجهه في الترا  أجزأ، ول  أنه مسح وجهه بالراح  أجزأ.

 َُ َِّّ خَ ويُ  هِ يْ تََ احَ برَ "أسممم ها، أسمممهلل الكفني مباها   ه"يْ فى ها وََ ه بباطنِ هَ جْ وَ  حُ سَََ مْ "يَ 
 ه". عَ صابِ أَ 

وكصن مسهلل الكفني بالراحة  قا أيضاا مس  ب، و ليين اأ اب  مس  ب، اها 
 و ين ال اب ا، مجيعها من غي  ليين  هلل تي  ه.

  قا ما ي علق ب اب ال ي م.

 ".الن اس ِ  إزال ِ  با ُ " تعا،: $  قاح املؤلف 

 ا.يف الورو القا م غوا  -ان شال اهلل-وحمأ قه 

 واهلل أعلم. و لل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني.
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 اُسوَّ 

َال:  ما حكم ع صر املسهو والل يت بالصلصل لل احلض   س

 اهللاحلض هلا حال ان: حالة وجص  الوم، وحالة احمقطاي الوم ق ين أن ت  سين. ج ا :

وبقة  لاا، واها احمقط  الومفصجص  الوم ليي هلا أن تو ين املسهو ال ع صراا وال لُ 
 الُ سين فوارت ملين ااُنب، أصز أن تعم وأصز الل يت بعو الصلصل.

َال: من كان علل يوه ج ي  لُ هس،د علل غي طهار  وال يقور أن ينيعها،  س
فقلنا: أحمه أسهلل وي ي م، فهين  قا يف كين ولصل، أم أحمه حكم اأوح وال اقة أسهلل 

 فقط 

ن تيمم، ُنه اآل: أحمه ُيكرر ال ي م لصقد كين  ال ؛ -أعلمواهلل -المثا ر  ج ا :
َ صالة.  والتيمم ال بد أن يك ن ل قتَ 

َال: أ قحما يف "باب املسهلل علل اخلفني": أن موته ت وأ من أوح اهللوث بعو  س
الل ي، ف ن ل ي اخلف علل طهار   كاملة   أرا  أن أو  الصلصل فهين أسهلل 

 و ص مل حُيوث 

و ص مل حُيوث، وال ت وأ املو  هبقا املسهلل،  قا املسهلل ق ين  حمعم أسهلل ج ا :
املو ، واملو  ال ت وأ اال بعو اهللوث، ح  لص مسهلل ق لها لص جلي علل طهارته 
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 قه يصماا كامالا وي صلأ لكين  ال   وأسهلل لكين  ال   لكن من غي حوث   
   ر اليصم حمام م  ي وأ  بالنصم.

َال:  ولص كان قا راا علل ا متام بنفسه   ين تُ ا  معصحمة امل صلأ س

 ه."، لكن اأفضين أن ي صاله بنفس"وتُباح مع نتهحمعم؛ قاح املؤلف:  ج ا :

َال:  هكرمت أنَّ املا ال خيرل توفقاا من املرأ  فكيف تُمعنر،ف  س

املرأ  تعرف  قا بعالمات  كلي  منها: احمقضال الشهص ، وغيه. قلنا: بأنَّ  ج ا :
 ل الشهص ، والضعف، وحوصح الف صر، أشيال.من شروط: احمقضا

َال: قلنا بأنَّ من شروط املسهلل: أن يكصن امل سص  ثاب اا بنفسه، واا ي  عا  ا  س
 ال تل د اال بال ق  وحنصه 

 ال أ رل. ج ا :

َال:   ين يس  ب الصلصل يف معاو   الصطل علل اليوجني أو أحو ا  س

 : ال أ رل.ج ا 

َال: هلل علل اللفاحلف فهين اللفة والشاح القل يكصن علل قلنا: بأحمه ال أس س
 مصل  اار  مس لىن من اللفافة املقكصر  
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 ال أ رل. ج ا :

َال:  اجمللي ال اآ  غي مصجص   س

 اهللقيقة ال أ رل أيضاا. ج ا :

َال:  يقصح: أين أجوه  س

 أيضاا ال أ رل، لكن رمبا يكصن يف املك  ة الوصتية. اهلل أعلم. ج ا :

َال:   ة شروط الصلصل  وملاها مل يقكر ا املونف ما  س

شروط الصلصل مشهصر  منها: شروط ت علق بكين ع ا   كا آالم،  ج ا :
والعقين، وال  ييي، ومنها شروٌط ت علق بالصلصل ملين النية، وقو هكر منها املؤلف 
النية، ومنها ازالة ما أن  و صح املال لل شر ، ومنها االآ نهال وقو هكره املؤلف 

 لكن يف غي "باب الصلصل" هكره يف "باب االآ نهال".

َال:  ين ال سين لل ون ثالثاا للقاحلم من حمصم ليين  حماقض  للصلصل أب ح  يف  س
 وق نا  قا حييت أحمنا حم سين من الون صر فال يُلُصث ا حمال 

: ال بو أن ت سله ثالثاا ق ين الصلصل،  قا ال بو منه غسين ثالث  ق ين ج ا 
 كند آ  صلأ من الون صر أو من غيه.الصلصل، آصال  
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َال: ملاها من حمصم اهللوث اأكم  ون اأ  ر فإحمه ال يرتف   ما الوليين علل  س
  قا 

َِّ اْمِرٍئ مَ » يف الو ي ني: ملسو هيلع هللا ىلصالوليين علل  قا قصله  ج ا :  .«ا نَََ  َوِإنىَما ِلُك

قا حمصم اهللوث هحمُطقاا تفيو اهللور، فإاا له ما حمصم وليي له غيه، ف: «َوِإنىَما»
ما قال ال اأ  ر كيف تريو أن يرتف  حوثه اأكم؛ نبي ليس له إال ما ن  َ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

َال: فهين "، ض  ٍ وُ  فيه بغيرِ   ُ بَ َّْ وال يََ وهكر: ""، َُ سْ ه الغُ مَ زِ ن لَ ومَ قصله: " س
 مفهصمه: أنَّ اهللاحلض أصز هلا الل يت يف املسهو ب ي ولصل 

 -ل احلضل–لف فيها ع صٌم، لكن ليي هلا ليي هلا هل ، حمعم ع ار  املؤ  ج ا :
 اال بعو احمقطاي الوم وق ين أن ت  سين فلها هل .

َال: لأ به ح   ين ي ص طُْهرِه"  بعضَ  َيْكِفي ما ً  َوَجدَ  وَمنْ قصح املونف: " س
 ين هة   ي ي م 

ن ، اال اها كان حي ال أال بد أن يستعمَ هذا الما  حت  ينتهيحمعم؛  ج ا :
عطش فهقه مسألٌة أ رم، لكن اها كان املال  قا ال حي اجه يف يُ قة منه شةل لل

 الشرب فال بو من اآ ع اله كله ح  يوهلل أن ي ي م له بعو هل .
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َال: ما حكم اآ ع اح املال القليين القل ال يكفة للطهار   و ين ُيشري  س
 االحم قاح ا، ال ي م لنقص املال بوون اآ ع اله 

طُْهرِه"  عضَ ب َيْكِفي ما ً  َوَجدَ  "وَمنْ  له وجصباا، ال، ال يوهلل، وجصباا اآ ع ج ا :
 اآ ع له وجصباا.

ض إذا ع ز عن غسَ بعالقاعو  الفقهية: )أنَّ امليسصر ال يسقط باملعسصر(؛ 
اُعضا  فال يسْر غسَ ال ميا يسْر غسَ ما ع ز عنه  )الميس ر ال 

 يسْر بالمعس ر(.

َال:  املال بوون اآ ع اح و ين ُيشري االحم قاح ا، ال ي م لنقص  س

 ال، ال ُيشري، وال أصز أن ين قين ا، ال ي م اال بعو اآ ع اح املال. ج ا :

َال: اها احم قض الصلصل وأحما يف الورو  ين أب علةَّ الق اب ا، الصلصل اها  س
 مل تكن ُجنُ اا 

ال  ص  قا ح  اانب،  م قالصا:  قا الصلصل ال ين قض، اها تصلأ  ج ا :
ن هذا ُصح املسهو   احم قض ولصؤه فإحمه له أن يل يت يف املسهو؛ اانب لو 

 ال ض   ليس رفًعا لَّحدث اُصغر وإنما تخفي ه لَّ ناب .
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فضالا عن من ليي  نب، يعا احمسان حضر الورو و ص ليي جن اا واحم قض 
ولصؤه فإحمه ال يليمه أن ي صلأ لي كيت يف املسهو، ااا القل حمش ط له الصلصل 

 املسهو  ص اانب، وقلنا:  قا الصلصل أيضاا ال تنقضه حمصاقض الصلصل. لل كيت يف

َال:  من أرا  قرال  القر ن بعو العور ومل أو املال فهين أصز له ال ي م  س

 ََ شي  ُيشرع له ال ض   ُيشرع فيه التيمم.حمعم؛  ج ا :

َال:  "ِفي ِمصٍر" ما معىن  س

 مهور من اأموار، املهور يعا ال لو. ج ا :

 ص املؤلف يريو أن يقصح: أنَّ ال ي م ُيشري آصال كند يف الو رال أو كند ح  
 ا ين ال لو لكن ما تس طي  أن تس خوم املال، يعا ال فرل، ال يش ط أن يكصن 

 ال ي م يف   رال.

َال: ما  ص الضابط يف الضرر القل يُ يهلل ال ي م  فهين يكصن غل ة المثن أو  س
 كققه 

مثن تكفة، والضرر  نا آصال كان لرراا بوحمياا أو مالياا شةل حمعم غل ة ال ج ا :
 يضر با حمسان، حيوين عليه فيه لرر، و قا معروف.

َال:   ين من تي م للهنابة يُعيو الُ سين باملال اها ُوجو مٌا بعو هل   س
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حمعم، ال اها ُوجو في ا بعو، حمعم اها ُوجو املال بعو هل ، احمسان تي م  ج ا :
 ين.حمعم ال بو أن ي  س ال  ا :املال  ين يليمه أن ي  سين  للهنابة   وجو 

َال: من ع،وهم املال أو ال اب ال يولة اال الفريضة ف ا حكم من مل يس ط   س
 اآ خوام كال ا 

حمفي الشةل، اها املال وال اب مصجص ان لكنه ال يس طي  اآ خوام املال  ج ا :
 وال ال اب حمفي اهللكم.

َال:  ين  م بُ سله رف  اهللوثني وقُم م،ينين احم هاحله منه ميَّ هكرهما اهللكم في ن حمص  س
 أب عليه الصلصل بعو أم ال 

نا أ  اب -رمحهم اهلل تعا،-ما رأيكم  من اغ سين يقصح الفقهال  ج ا :
يقصلصن: اها مل ي سين شيئاا من أعضال الصلصل،  ص حمصم بُ سله رف  اهللوثني، 

القومني،  ا، القومني، مل ي سينف سين اف ض يعا  وره وبطنه و هره وآاقه 
وال غسين الصجه، وال غسين الرأو، وال غسين اليوين، أعضال الصلصل مل ي سلها، 
فاحم قض ولصؤه أثنال ُغسله، يقصلصن: عليه فقط أن ُيك هين ُغسله، فقط ُيك ين 
الُ سين، وحينئق  لص بقة عليه أعضال الصلصل فقط ف سين رجله،   رأآه،   يويه، 

ٍَ ال غسَ وض  .أ أم ال  أجيأ  وجهه، أجي  َُ ُغس    ُن هذا َغْس
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وأما اها كان قو غسين أعضال الصلصل فيليمه حينئق  أن ي صلأ بعو حوثه، كقا 
 قاح اأ  اب.

وي وصر فيها  صر عويو : ي وصر أن يكصن قو غسين بعض اأعضال  ون بعض، 
 فيليمه ال تيب في ا غسله  ون ما مل ي سله.

 اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني.واهلل أعلم. و لل 
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 الدرس الحادي عشر

بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، و لل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و ، 
 وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو:

ا مبأن يُمف،ُقهنا يف الوين، وأن يُمع،له نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا  فنسأح اهلل 
عل نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا، وع الا  اهللاا، احمه ول هل  والقا ر عليه   أما 

 بعو:
ِناِ ]فكنا قو و لنا يف ك اب  ْْ ِناِ  زاُد اْلُمْستََ ْْ للشيخ/ مصآل  [في اْخِتصاِر اْلُم

 ، ويف  قا ال اب م  لان:]إزال  الن اس [تعا، ا، باب  $اهللهاول 

 لة، عنوحما ال اب مركب من جيأين مفر ين:طرل ا زا المبح  اُول:

 : ا زالة.اُول
 النهاآة. والثاني:

 يف  قا ال اب ا زالة   ي ني ما  ة النهاآات. $فسي ني املؤلف 

الة أن ا ز  $، وحمقرأ بعو أن حم ني أن ا زالة آيقكر املؤلف فنس عني باهلل 
 كوين بطرل؛

 .منها ما كوين به ا زالة ُحك اا 

  ا ال كوين به ا زالة ُحك اا.ومنها م 
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ساا وال تيوح ُحك اا،   ساا تار  تُييين النهاآة ُحك اا، وتار  تيوح حه يعا ا زالة حه
 فسي ني املؤلف  قا.

: بوأ باأمصر الد كُوين هبا ا زالة ُحك اا، و ة طُرٌل   لف با  الف أواًل 
فيها ا،  اآة يُنمثرمصل  النهاآة،   با  الف حمصعها، يعا كيفية ازالة النه

 أمرين: ا، مصلعها، وا، حمصعها.
أن مجي  النهاآات يف أل مصل   كاحمد، من أل حمصي   وهنا نبين مسعل  مهم : 

كاحمد، ال ييوح ُحك ها اال بعو زواح عينها، وزواح طع ها، وزواح لص ا، وزواح 
ي، عن ازال ه ا وبقيا؛ ف ن النهاآة إراحل  ها، لكن اأ يان اللصن والريهلل ان ُعهه
 تيوح ُحك اا وان بقة لص ا أو رحيها، خبالف العني والطعم فال ت  فر.

تعا،: باع  ار مصل  النهاآة، أن النهاآة باع  ار  $وآيقكر املؤلف 
 مصلعها؛
 .اما أن تكصن علل اأرض 

  .أو علل غي اأرض 

ش ط حم قا ال قسيم اأوح باع  ار مصل  النهاآة، فالنهاآة الد علل اأرض  
فيها اأمر اأوح القل  ص زواح عني النهاآة وطع ها ولص ا وراحل  ها، ويُيا  عليه 
اش اط غسل،ه، أن حمقصح: ُيش ط زواح عني النهاآة وطع ها ولص ا ورحيها فقط، 

 وال حمقصح: ويش ط غسله  ال بو من ال سل،ة.
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 ٌط الشرط أيضاا مشاهاا ال بو م  زواح عني النهاآة من غسلة واحو  باملال، و قا 
يف كين النهاآات اال ما ُيس لىن، اآ لنالات يسي ، القل  ص شرط ماها  شرط  

 كصن ا زالة باملال، اهاا  ار عنوحما شرطان يف كين النهاآات.
 اليواح اهللسة. الشرط اُول: -

ين باملال، آصال اآ ع اح أو  والشرط الثاني: - اآ ع اح املال، أو ال سن
  ع اح ولص مل يصجو حمية.حوين املال من غي اآ

  اعلم رمح  اهلل أنَّ ازالة النهاآة املقوص    نا  ة ازالة النهاآة اهلُلك ية ال 
عنٌي  -رامأيها ا  ص  الك-العينية، ما معىن النهاآة اهلُلك ية ال العينية  النهاآة 

مس ققرٌ  شرعاا،  قه العني لص غسل ها ألف غسلة ال تطُهر، ااا القل يطهر  ص 
 نهُي هبا،  قا معىن النهاآة اهلُلك ية.ا
ُ
 مل

يعا عنوحما ثصٌب طا ر، وقعد عليه ماآٌة ُأكن أن حمطههر اللصب، لكن لص قلنا 
علل آ يين امللاح الكلب مٌي فهين ُأكن أن حمُطههر الكلب  ال، ال صح مٌي  ين 

، بصح   مة غي مي  ال،  قا ال ن يه اأ  وح.أكن أن يكصن عنوحما بصٌح غي مي 

تعا، زيا  ا علل  قين الشرطني عنوحما بعض  $بعو هل  آيقسم املؤلف 
لة وفرل  لة واحو  باملال، غسن املصال    لف عن بعض، فاأرض يكفة فيها غسن
عنوحما بني ال سلة وآيأش معنا النضهلل، وبينه ا فرل فال سلة ال بو فيها من 

 باملال. حمه يكفة رشه وغ رهحوصح جريان  لل ال، واآالة  لل ال، خبالف النضهلل فإ
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اهاا عنوحما النهاآة باع  ار مصلعها، اما أن تكصن علل اأرض؛ فيكفة فيها 
لة، أو تكصن علل غي اأرض، والنهاآة علل غي اأرض منها ما ُيش ط  غسن
فيه آ   غسالت  م  ال اب، و ة ماآة الكلب واخلنيير، وُأيئ عن ال اب 

 من املنمثفات.اآ ع اح الوابصن أو حنصه 
ت الاهاا  قه النهاآة علل غي اأرض، أغلمثها ماآة الكلب واخلنيير آ   غس، 

م  ال اب،   بعو هل  يليه آاحلر النهاآات، فال بو فيها علل املق ب و ص من 
 املفر ات من آ   غسالت من غي تراب، ماآة علل غي اأرض ط عاا.

ره كين الطعام لشهص  ، فيكفة فيه غ   بعو هل  عنوحما بصح ال الم القل مل يأ
وحمض ه باملال، ال  ر يعا الرش أو النضهلل باملال،  قه  ال ٌة يف باب ا زالة   

 تعا،. $حمقرأ كالم املؤلف 

 بالكالم عن النهاآة باع  ار مصلعها قاح:أواًل: ف وأ 
اهلل و هلل رب العاملني، والوال  والسالم علل آيوحما ى و  وعلل  له و   ه 

 أمجعني، اللهم اغفر لشيخنا ولصالويه يا رب العاملني.
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 تعا،:  $قاح املونف 

 [.باُ  إزالِ  الن اس ِ ]
انت عَّ  اُرضِ ََِّّ   الن اساتِ  َِ في َغسْ  ئُ زِ  ْ "يُ   احدةه و  سَّ ه غَ  ها إذاَ 
 ََّبٍ   ن اس ِ  في را ٍ إحداها بتُ  اه بْ ها سَ ، وعَّ  غيرِ الن اس ِ  بعينِ  بُ هَ ذْ تَ 

بال  سباه  هماغيرِ  ُ ه، وفي ن اس ِ حْ ونَ  ُأشنانه  عن الترا ِ   زئُ يُ و  نزيرٍ وخِ 
 غيرَ  حال ٍ وال است  ٍ لْ ، وال دَ ، وال ريحٍ سٍ مْ بشَ  سه  ِّ نَ تََ مُ  رُ هُ طْ ، وال يَ را ٍ تُ 

 اُ ضِ  ْ ي مَ فِ ن خَ إ، و رْ هُ طْ لم يَ  مائاه  نه هْ دُ  سَ  ى نَ أو تََ  تْ ََّ َِّّ خُ  ، ف نْ ةِ رَ مْ الخَ 
ََ  ن اس ِ  ه، حِ ضْ بنَ  َ الطعافَ َُ عْ لم يَ  غالفٍ  ب لُ  رُ هُ طْ ه، ويَ والِ بزَ  َزفَ  ْ حت  يُ  ُغِس

 رِ  َ ، وعن أَ اهرٍ ط من حي انٍ  سٍ  ِ نَ  دفٍ  عن يسيرِ  ومطع فٍ  مائاٍ    في غيرِ فَ عْ ويَُ 
 ده لِّ  َ تََ مُ  ه سائَّ ه ل سَ فْ ، وما ال نََ بالم تِ  اآلدمي   ُ سُ نْ ه، وال يََ َِّّ حَ مَ بِ  است مارٍ 
  ِ رْ فََ  ط ب ُ ، ورُ اآلدميِّ  ي  نِ ، ومَ هُ ي  نِ ه ومَ ْو ُ ه ورَ لحمُ  َُ ََ َْ ما يَُ  ، وب لُ من طاهرٍ 
 والطيرُ  ائمِ البه ، وسباعُ طاهره   ِ َْ َّْ خِ ها في الْ وما دونَ  ةِ رى هِ الْ  رُ َْ ، وسُ المرأةِ 

 ". ه سَ  ِ منه نَ  َُ غْ ، والبََ اُهَّي   والحمارُ 
_______________________________________ 

َِ  في ُيْ ِزئُ "  احدةه و  َغسَّ ه  اُرضِ  عَّ  َانت إذا ََِّّها ساتِ الن ا َغْس
 ".الن اس ِ  بعينِ  َتْذَهبُ 

َِ "  قا  ص اهللكم اأوح النهاآة الد تكصن علل اأرض ُيْ ِزُئ في َغْس
َِّّها  ".الن اساِتَ 
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انت عَّ  " تعا،: $وقاح املؤلف   َِّّها إذاَ  َِ الن اساِتَ  ُيْ ِزُئ في َغْس
 ".اُرِض َغسَّ ه واحدةه 

َِّّهاله: علل "وقص  ، يعا يش ين  قا ح  لص كاحمد ماآة بصح  "الن اساِتَ 
كلب أو  نيير، ح  لص كاحمد النهاآة علل اأرض ماآة كلب أو  نيير، 

 فنش ط آ   غسالت وال غسلة  غسلة واحو .
انت عَّ  اُرِض َغسَّ ه واحدةه َتْذَهُب بعيِن الن اس ِ " أرأيد  "إذاَ 

 الشرطني  
لة، وال سلة ال تكصن اال باملال. الشرط اُول: -  ال سن

تق ب بعني النهاآة، فال بو من ه اب عني النهاآة،  الشرط الثاني: -
 وكقل  ه اب أثر ا علل الن ص القل هكرحماه،  قا النهاآة علل اأرض.

زواح عني النهاآة، اها فرلنا أحمه غسين غسلة فلم تق ب عني  عنوما اش طنا
اها غسين عشر غسالت ومل تق ب عني النهاآة  النهاآة، ط،ُهر،ت اأرض  ال،

ط،ُهر،ت  مل تطُهر، اهاا ال بو من زواح عني النهاآة،  قا بالنس ة للنهاآة علل 
اأرض، النهاآة علل غي اأرض، حمُقس ها ا ن النهاآة علل غي اأرض 

 حمُقس ها باع  ار حمصعها.
 فنقصح: اما أن تكصن...

 ".ا ٍ ر إحداها بتُ  اه بْ ها سَ "وعَّ  غيرِ 
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علل غي ا يعا علل غي اأرض، اأوح ماآة الكلب واخلنيير، ف ا حك ها 
 قاح:

 ".نزيرٍ وخِ  ََّبٍ   في ن اس ِ  را ٍ إحداها بتُ  اه بْ ها سَ وعَّ  غيرِ " :$قاح 

، ماآة الكلب واخلنيير، فال بو فيها من آ   غسالت  قا  ص النصي اأوح
أن  ، ُعلهم، منهها بتراٍ ""إحدا -تعا، $احوا ا بال اب، وقصح املؤلف 

ال سلة الد يكصن معها ال اب أصز أن تكصن  ة اأو،، أو اللاحمية، أو اللاللة، 
 أو الرابعة، أو اأ ي  ا،   ره، يف أل غسلة من ال سالت.

 ".نزيرٍ وخِ  ََّبٍ   "في ن اس ِ  قصله:
 ين شيعم كين ماآة الكلب وال خي ص بلعابه، بين يش ين عرقه، ويش ين بصله، وي

 لعابه وغي هل ، و قا يف الكلب حمواا، ويف اخلنيير قياآاا أولصياا.

 .ُ ه"حْ ونَ  ُأشنانه  عن الترا ِ   زئُ ويُ " :$قاح 

اأ ين: أن يس ع ين ال اب يف أحو  قه ال سالت، لكن لص اآ ع ين يف واحو  
ُُشنان:من  قه ال سالت بوح ال اب الوابصن أو اأشنان،  تخدف  نباته يس وا

، فلص اآ خوم الوابصن أو اُأشنان يف أحو  قه ال سالت فهين يقصم ب نَالصا
 مقام ال اب  يقصح ل : حمعم.

 .ُ ه"حْ ونَ  ُأشنانه  عن الترا ِ   زئُ ويُ "
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م  حُي ال ا، ملين  قه املسألة  حُي ال اليها يف  صر، ملين  صر  أحياحماا يكصن 
ابصن، مر  ُآئلد  ع ين الوماآة الكلب واخلنيير علل ثصب  رمبا يضره ال اب، ف س

عن شخص  يقصح: أحمقق كل اا كان معلَّق يف شهر  أو كقا فأحمققه، فهال الكلب 
واح ضن  قا الرجين، وأ اب لعاب الكلب جسو الرجين من فصل ا، كد، ف ا 
اهللكم  نا  يوعب أن حمقصح له: اغ سين آ   مرات احوا ا بال اب، فنقصح: 

ن اغ سين آ   مرات واحو  منها تكصن بالوابص ُأيل عن ال اب بُأشنان وحنصه، 
 وحنصه،  قا بالنس ة للنصي اأوح و ة ماآة الكلب واخلنيير، النصي اللان...

 ."را ٍ بال تُ  هما سباه غيرِ  وفي ن اس ِ : "$قاح 

ت من يعا يف ماآة غي الكلب واخلنيير، ُيش ط آ   غسال غيه ا" ماآةه  ويف"
 غسالت، و قا أكلر ما قيين، ما الوليين عليه  يس وحغي تراب، فاش طنا آ   

  وييت  يقكروحمه عن ابن ع ر، أحمه قاح: -عليهم رمحة اهلل-له بعض اأ  اب
َِ أُِمْرنَا » َْنَ اسِ  ِبَغْس ًعا اُْ  .«َسبَْ

لكن  قا اهللوييت ال يُعرف له اآنا ، لكن الع و  يف  قه املسألة علل القياو، 
أمر بال سين من لعاب الكلب كم  أن الن  ما وجه القياو  وجه القياو 

غسلة  آ   غسالت، فإها ث د  قا يف لُعاب الكلب، ولُعاب الكلب فيه  الٌف 
 يف أ ين ماآ ه، فإن املالكية عنو م: أن لُعاب الكلب ليي بنهي.

فإها كان قو أُمهر، ب سين لُعاب الكلب آ   مرات فال سين من النهاآة امل لمثة 
 جال اأمر بال  رز منها، ك صح ا  مة يُ سين آ   مرات من اجمل   عليها، الد

باب أو،، و قا اهللوييت قو جرم فيه القياو، يعا بعض الناو قاح ال، كيف 
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تقيي  قا تع ول ملالا حمقصح: بين  قا اهللوييت قو جرم فيه القياو باالتفال يف 
 أمصر:
 -لسالم  واعليه الوال-: قياو غي ا حمال علل ا حمال، فإن الن  اُول -
ال أيُقاو أرأيد لص ولغ يف غي ا حم، «اْلَكَُّْب ِفي ِإنَاِ  َأَحِدَُمْ  َوِلغَ ِإَذا » قاح:

عليه أم ال  يُقاو عليه،   قسنا كقل  علل لعاب الكلب بصح الكلب، وريق 
الكلب، وعرل الكلب، وغي هل ، فُيقاو كقل  ما كان أغلظ منه من آاحلر 

 حلر النهاآات، اال ما  ح الوليين باآ لناحله.النهاآات، يُقاو عليه آا

و قا القصح  ص مع  و املق ب عنو امل أ رين، وقو اآ وح له، أفضين ما وقفد 
 شر  يف تعا، $عليه يف االآ والح هلقا القصح كالم الشيخ/ تقة الوين 

ح يف شر  الع و ، فقو اآ وح له باآ وال $الع و ، شيخ ا آالم ابن تي ية 
 ني أو ثالث  ف ات، فارجعصا اليه.قصل يف  ف  

 ناك أقصاح أ رم يف املسألة، لكن  قا  ص املع  و من املق ب، النصي ا  ر، 
حق لكن يف مصل  ال تعا، $ ناك حمصيٌ ثاليت من النهاآات آيقكره املؤلف 

حمقومه  نا ح  ي م ال قسيم، و ص بصح ال الم القل مل يأكين الطعام، فهقا يكفة 
 ش باملال.فيه النضهلل والر 

 ".سٍ مْ بشَ  سه  ِّ نَ تََ مُ  رُ هُ طْ وال يَ : "$قاح 

 قه احوم الرواي ني، يف رواية يف املق ب بال  يب لكن املع  و عوم ال  يب، 
 ويف  قا شةل من ا شكاح القل مل ين ين عنول واهلل أعلم.
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  احم قين بعو هل  ا ن املؤلف عرفنا ما القل كوين به ازالة النهاآة ُحك اا، 
ساا لكن ال  ا ن آيقكر ل  بعض اأشيال الد قو حيوين هبا ازالة النهاآة حه

 حيوين هبا زواح النهاآة ُحك اا، ما  ة قاح:

 غيرَ  تحال ٍ وال اس  ٍ لْ ، وال دَ وال ريحٍ  سٍ مْ بشَ  سه  ِّ نَ تََ مُ  رُ هُ طْ وال يَ " :$قاح 
 ".رْ هُ طْ لم يَ  مائاه  نه هْ دُ  سَ  ى نَ أو تََ  تْ ََّ َِّّ خُ  ، ف نْ ةِ رَ مْ الخَ 
 -ه مخي أمصر هكر املؤلف: أحمه ال حيوين فيها تطهي النهاآة: ق

 : الش ي.اُول -

 : الريهلل.الثاني -

 : الول .الثال  -

 : االآ  الة.الرابا -

 : تنهي الُو ن املاحل ، فإحمه ال أكن أن يطُهر.الخامس -

أما بالنس ة للش ي فوصر  املسألة  ا ر ، لص كان ملالا علل اأرض ماآة،   
الش ي مو ا طصيلة، مل ي ق هلا عنٌي وال أثر، فهين يوهلل  حمسان  ملا جالت عليها

أن ُيولة علل  قه ال قعة، و ص يعلم أن النهاآة قو أ اب ها ماها حمقصح  ال، ال 
ُنها وإن طُهرت ِحًسا، وإن زالت عين الن اس  عنها ِحًسا يوهلل، ملاها  

 ولكنها ال تزول شرًعا  ُنها ال تزول شرًعا إال بالما .
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ُْ ا َعََّ  بََْ ِلِه َذنُ بًاأَ »:  ا قاح الن  ك   هل     ، فقيو الن«ا ٍ الم ِمنَ  رِي
باملال، و قا ال قييو جال يف أحا ييت منها  قا اهللوييت، ومنها قصله 

 :« ِ سين ماآة ويف حوييت اأمر ب، «ُحتِّيِه  ُمى اقَُْرِصيِه بِاْلَما 
 نهاآة.الكلب، فكين  قا يوح علل اآ ع اح املال يف ال

 ."وال ريحٍ قاح: "
فلص وقعد النهاآة علل مكان وجالت الريا ؛ فإحمه ال يطُهر بالريهلل، وكقل  ال 
يطُهر بالول ، اها  لك ه، أو حكك ه ح  ه  د عني النهاآة بالول  أو 

 باهلل ، أو حنصه  ون اآ ع اح املال؛ فال يطهر.
 كقل  ال تطُهر النهاآة باالآ  الة، ما معىن االآ  الة 

تح  ل العين من حْيْتها إل  عيٍن أخر ، أو إل  حْيٍْ   معن  االستحال :
، ك ا لص ُحرهق،د النهاآة ف  صلد من عينها ا، رما ، يعا ملال حمقصح أخر 

مي ة، أ ق احمساٌن مي ةا فأحرقها، ف قة رما  ا  قا الرما  طا ر وال مي   قا 
  .ُن الن اس  ال تطُهر باالستحال  الرما  ميٌ 

 اال أن االآ  الة ُيس لىن منها اخل ر، اخل ر هلا حاالن:
 : أن ُ ،لين.الحال اُول  -

 : أن تم، ،خ،لين.والحال  الثاني  -

 وما الفرل بني أن ُ ،لين، وأن تم، ،خ،لين 
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ت، خلين بنفسها، وُ لين بفعين فاعين، فلص جال احمسان عنوه مخر فعااها وول  فيها 
، فهين  قا اخلين طا ر وال ال  ليي بطا ر؛ بعض املصا  واأشيال ح   ارت  الا 

 ُنها ُخَََِّّت.
وأما ان  ،،ل،ل،د ك ا لص حمسة ا حمسان ملالا كان مسافر وترك يف بي ه عوي تفا  
وال عوي عنب، وال شةل من  قا الق يين، آافر شهر ورج ، فإها هبقا قوو 

، وعلم أحمه ما  ار  الا اال بعو ما كان مخراا، احمقلب ، مخر   احمقلب ا  ار  الا
 ين، فهقا اخلين طا ر وال مي  حمقصح  قا اخلين طا ٌر، ولكن ال أصز امساك 

ح فله حكٌم خي ص به.  اخل ر ع واا أجين  ليلها اال يف مسألة اخلالَّ
 ص النهاآة اهللا لة يف الخامس مما ال تحصَ به الطهارة من الن اس : 

 الُو ن املاحل .
، "لم يطهرا"خة  ويف حمس ".رْ هُ طْ لم يَ  مائاه  نه هْ دُ  سَ  ى نَ تََ  أووُعلهم، من قصح املؤلف: "

يعا الُو ن واخل ر، ُعلهم، من  قا أن الُو ن قو يكصن ماحلعاا، وقو يكصن جامواا، 
فإها كان عنوحما الُو ن جامو ووقعد فيه ماآة فهين ُأكن أن يطُهر وال ال  حمعم، 

ة فإ ا املاحل  اها وقعد فيه ماآحمقصح: تُلقل النهاآة وما حصهلا، خبالف الُو ن 
 تسرل وال أكن تطهيه.

 $ قا بالنس ة لل ساحلين الد ال كوين فيها ا زالة ُحك اا،   هكر املؤلف 
تعا، مسألة ت علق بإزالة النهاآة، هل  أن النهاآة اما أن يُعل،م مصلعها أو 

 رب هلل خيفل مصلعها، فإن ُعلهم مصلعها ماها حمفعين  حم سين مصلعها واهلل و
 العاملني، وان  ،فهة مصلعها ف ا اهللكم 
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ََ  ن اس ِ  اُ ضِ  ْ ِفي مَ ن خَ إ"و : $قاح   ه"والِ بزَ  َزفَ  ْ حت  يُ  َغِس

ان ع،لهم مصلعها غسين املصل  وال يليمه أن ي سين غيه، فلص كان عنوك يف طرف 
اللصب ماآة؛ ال يليم  أن ت سين اال  قا املصل ، ال يليم  غسين اللصب، وأما 

كان علل اللصب ماآة ال تعلم مصلعها، وعوم العلم مبصلعها له  صر كلي ، اها  
 لابطها و ال  ها ما قاله املؤلف. 

ََ قاح:   ، يعا ح  أيم بيواح النهاآة.ه"والِ بزَ  َزفَ  ْ حت  يُ  "َغِس
: لص وقعد ماآٌة علل ُكم اللصب،   جال فنسة  ين  ولقل  اأمللة و صر ملالا

و الش اح، ف ا الصاجب عليه  أن ي سله ا، لص قاح وقعد يف الُكم الي ني أ
النهاآة يف النوف السفلة من اللصب وليسد يف أعلل اللصب، لكن ال يورل 
يف أل مصل  من اأآفين، ما القل يليمه غسله  ي سين النوف اأآفين كله، 

 و كقا.
الم، ماها    هكر مسألة بصح ال الم، وقو أشرحما اليها أن من أحمصاي النهاآة بصح ال

  $قاح 

 ه".حِ ضْ بنَ  َ الطعافَ َُ عْ لم يَ  غالفٍ  ب لُ  رُ هُ طْ "ويَ 
وآ ق  قا، أن بصح ال الم القل مل يأكين الطعام يطُهر بنض ه، ومعىن النضهلل 
أن يُع م باملال، يُرش باملال ولص مل كوين اآالة، و قا الفرل بني النضهلل وال سين، 

   املال   عوره، أما ال  ر؛ فالال سين اها قلنا يُ سين اللصب؛ فال بو من ول
 ُيش ط فيه العور.
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 ".هحِ ضْ بنَ  َ الطعافَ َُ عْ لم يَ  غالفٍ  ب لُ  رُ هُ طْ ويَ تعا،: " $وقصله 

 ُعلهم من  قا أن بصح ااارية يطهر بالنضهلل وال ال  ال؛ أحمه قيَّو فقاح: 
 ال يُعلهم من  قا أن بصح ااارية حك ه ك م بصح الك "، غالفٍ  ب لُ  رُ هُ طْ "ويَ 

 فرل، ُيش ط فيه كم  آ   غسالت علل املق ب.

 ". َ الطعافَ َُ عْ لم يَ  غالفٍ  "ب لُ  تعا،: $قصله 

ُعلهم، من هل  أن ال الم القل أكين الطعام بصله ك صح الك ي، ماها تقصلصن يف 
الطفين اها ُحُن  عنو وال ته، ُحُن  ب  ر ،  ين يكصن  قا أكين الطعام  ال، ملاها  

، الضابط  نا مل يأكين الطعام بشهص   ك ا قيوو ا اأ  اب، فليي ال يش هيه
جمر  أكين الطعام خُيرجه عن  قا اهللكم ال، ااا املقوص  أن يأكين الطعام لشهص   
يعا أن يش هة الطعام ويكصن له طلٌب للطعام وال قال، أما لص كان اع  ا ه يف 

ا ال خيرجه عن  قا اهللكم ال قال علل اللنب وأُطعهم مر ا أو حنص من هل ، فهق
 خبالف الو  القل يأكين الطعام لشهص  .

  احم قين بعو هل  للشق اللان من ال اب و ص )النهاآة(، قلنا: عنوحما )ا زالة( 
وعنوحما )النهاآة(، عرفنا ا زالة، بقة أن حمعرف النهاآة الد يُطلب منا ازال ها، 

 ما  ة النهاآة 
 حمصعان:  -أيها ا  ص  الكرام-النهاآة 

 ماآٌة معفٌص عنها، و قه اآ لنال. -

 وماآٌة غي معفٌص عنها، و قه  ة اأ ين. -
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 فالنهاآة املعفصر عنها ال  يت فيها يف مسأل ني:
: مصل  العفص عنها،  ين يُعفل عنها يف كين حاالت  ال، يف اُول -

 حاالت ىو  .

ملؤلف يف ا : ما حمصي النهاآة الد يُعفل عنها   قا ما ي ينهاُمر الثاني -
 :$قصله 

 ".ومطع فٍ  مائاٍ    في غيرِ فَ عْ "ويَُ 
 قا مصل  العفص عن  قه النهاآة املعفص عنها، مصل  العفص  ص ماها  احمه يُعفل 

 عنها يف غي مصلعني، مصلعان ال يُعفل فيه ا عن  قه النهاآة، ما  ا 
لوم ا ، فلص وقعد قطر  من  م، املعفص عنه  ص ماآة"المائا والمطع ف"قاح: 

اليسي وآيأش، لص وقعد قطرٌ  من  م  يف مال  يسي ومل تُ يه، ينهي وال ال  
 ينهي،  ين يوهلل الصلصل به  ال يوهلل الصلصل به.

نه في  ُاهاا ال يُعفل عن يسي الوم يف املاحلعات، املاحلعات الد  ة  السصاحلين؛ 
 ة ماها   ة ، املاحلعات َتا  العَّ ف المادة إما جامدة، أو سائَّ ، أو غازي 

 السصاحلين،  قا  ص املاحل .
ي قل عنوحما النصي اللان: املطعصم، لص كان  ناك  ٌم يسٌي وق  علل رغيف اخل ي، 
 ين يوهلل تأكين   قا املصل  القل فيه الوم املعفص عنه  ال، ال يُعفل عن هل  
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يف املطعصم، فال بو من اآ  عا ه وأال يُطعم،  قا مصل  العفص عنها، أما حمصعها 
 : ويعفل عن حمصعني النصي اأوح  ص :$ما  ة النهاآة الد يُعفل عنها قاح 

 ."اهرٍ ط من حي انٍ  سٍ  ِ نَ  دفٍ  عن يسيرِ  ومطع فٍ  مائاٍ    في غيرِ فَ عْ "ويَُ 
 : قا اأوح، واللان

 ".است مارٍ  رِ  َ "وعن أَ 
اأوح من النهاآات املعفص عنها:  ص الوم اليسي من حيصان طا ر، ط عاا ما 

عنوكم يف النسخة ما يف مي  علل كين حاح مي مصجص   يف بعض  أ رل
النسخ  ون بعض، ويُعفل عن يسي  م مي يف حمسخة أُث هد النهي، و ص 

ال ُنه ليس بن س أصاًل حت  يُْمعلصم، أما غي النهي فالعفص عنه  ا ر؛ 
 يُعف  عنه.

 اهاا ما شروط العفص عن الوم  قاح ل :
يسياا، وما لابط اليسي  نا  عرفنا أن لابط أن يكصن الشرط اُول:  -

اليسي  ص ما  ون الُقل ني  هلل  ال يف  قا املصل  أيها ا  ص  الكرام مل يع م 
لابط العرف، العرف كيف يُعرف بالنمثر ا، جم صي الناو  هلل وال ال  حمقصح 
 قا ملالا يف عرف الناو يسي، م  أحمه يف عرف الناو يسي قو يس ف شه 

 أة واحو ما شال اهلل حممثيف ولص جالت غم  شخٌص، 

ُي  يُب الشَّ ن ني، ُتوه م،نن ك،ان، حه
 ج، منه، ،هُ 

 
 
 

، و،الشَّع،ل،    اأ،وه الن ُ ،اُر خي،،اُف الشَّنين
 ُ هُ و،ي،أنل،ُف المُثينَّ ك،ةن تم، منق،ل ب،ش،اش،  

 
ثاا  ُكُن يم،صنماا ر،اغه اا ج،و،  ف،س،صنف، ي،سن
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ش،ة  ُمص ر،ال، يفه  هيُن م،قن م،ر،   ق،فه   حه
 

 ر،م اللَّ ل،اج،صنفهه،ا ك،ند، اللم،  يُطهييُن يفه  
 
 

املقوو بعض الناو قو يس ف ش أ ىن شةل، وبعض الناو قو ال يس ف ش 
شيئاا كلياا، فهين الضابط  نا ىوٌ  بالشري يف مقوار ىو  حمقصح قور الور م، أو  

 كقا  ال،  قا واحو.
عىن أقوو له حو، وليي ىو اا أيضاا بالعرف، اهاا ليي ىو اا من ق ين الشري مب

و قا  الف ال الب، فإن ال الب أن ال  ويو؛ اما أن حيوه بالشري أو حُيو 
بالعرف، ولكن  نا املرج  يف  قا ااا يس ف شه كين احمسان   س ه، والوليين علل 
هل  ما جال عن بعض الو ابة يف  قا، فالع و  يف  قا علل  ثار الو ابة 

 ن الفاحش  ص ما يف ش يف حمفي كين احمسان  س ه.يف كص  ڤ

وقصح الو ايب  نا والٌف للقياو أليي كقل   فهقا أقصم ك ا بيَّنا أن قصح 
الو ايب املخالف للقياو قو يكصن له حكم الرف ، وان يكن بالرأل ال يُقاح 

 حك ه الرف  علل ما قالصا، اهاا  قا  ص لابط اليسي.

الوم، يُعلم منه ا  واص هل  ب "سٍ  ِ نَ  "دفٍ : $قصله و " سٍ  ِ نَ  دفٍ  يسيرِ  "َعن
وأن آاحلر النهاآات ال يُعفل عنها، فليي كين ماآة  يُعفل عن يسي ا، ال ال صح 
ملالا ال يُعفل عنه ولص قطر  يسي ،  قا مق  نا مق ب اهللنابلة رمحهم اهلل، ط عاا 

ألة، لكن املس بعض أ ين العلم له قصح، والشيخ تقة الوين له ا  يار يف  قه
.  ُمع  و املق ب أن النهاآة غي الوم ال يُعفل عن يسي ا مه ا كان قليالا

 ."طاهرٍ  "من حي انٍ تعا،:  $قصله 
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وهلقا قالصا رمحهم اهلل ح  ما ال يُورك بالطرف، يعا ما ال يُرم بالعني اجملر  ، ال 
 يُعفل عنه.

 ."طاهرٍ  "من حي انٍ قاح: 
ان –منه حيصاٌن مي، ومنه حيصاٌن طا ر وآن ينه  -لكرامأيها ا  ص  ا-اهلليصان 
يف   ر ال اب، ما  ص لابط اهلليصان الطا ر  حمعطيكم  ص من ا ن  -شال اهلل

 ما يف مشكلة.
اهلليصان الطا ر أيها ا  ص  الكرام يو ين فيه اهلليصان القل يؤكين هلل ه، واهلليصان 

  ا يف اخللقة.القل ال يؤكين هلل ه اها كان   ياا، اهلر  وما  و 
اهاا ما رأيكم يف  م الشا   طا ر!  قا مما خيط  فيه أحياحماا بعض طالب العلم، 
حين ا حمقصح يُعفل عنه أو حمقصح ماآة وففة فنقصح بصح ال الم اها مل يأكين الطعام 
شهص  طا ر وال مي يا شيخ  مي، لكن يكفة فيه النضهلل، حين ا حمقصح  م 

طا ر وال مي  مي، ولكن يُعفل عن يسيه، وهلقا الشا  اليسي من  م الشا  
 لص كان  قا الوم يف مطعصم قطرات من  م الشا  يف املال  ين ل  أن تشربه  ال.
، وال  واحم  هصا أن الوم امل  قة يف العرول بعو هبهلل اهلليصان  قا ليي بنهي أ الا

ص أكلد ل يُرا   نا بقصح الفقهال أحمه يُعفل عن يسيه، بين  ص غي مي، وهلقا
هلل اا  ار فيه مُحر  يف بقايا  م يف العرول  هلل وال ال  فلص أكل ه ح  لص كان ما 
 ص مس صل ماحلة باملاحلة، وفيه شةلٌ من اهلُل ر  فهين أصز أكله وال حمقصح  قا مي  
ال  قا طا ر، وال تُقين مي يُعفل عن يسيه، ااا املرا   نا الوم غي الوم امل  قة 

هبهلل اهلليصان، فساح الوم وجال أ اب   قطر  من الشا  وأحمد يف العرول بعو 
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تقبهلل ملالا األ ية أ اب ثصب  قطر  أو قطرات من الشا ، يوهلل أن تولة يف 
  قا اللصب  ان كان هل  يسياا ال يف ش يف حمفس   هلل ل  أن تولة فيه.

، ويو ين يف اهلليصان الطا ر أيضاا اهلليصان "من حي ان طاهر" قا معىن قصله: 
القل ال يؤكين اها كان اهلر  أو  و ا يف اخللقة، وكيف حمعرف اهلليصان القل يؤكين، 
واهلليصان القل ال يؤكين، القل يؤكين يعا القل يُ ا  أكله، والقل ال يؤكين يعا 

يأش  -ان شال اهلل تعا،-القل حيرم أكله، وتفويين هل  ىله ك اب )اأطع ة( 
 بإهن اهلل يف ك اب )اأطع ة(.

، ما رأيكم يف الض    الض   يؤكين هلل ه وال ال  يؤكين هلل ه، وماها فالض    ملالا
يوي فيه   مه يسي الوم من الض    ط عاا الض   فيه  الف قصل بني الفقهال، 
لكن املق ب عنوحما أحمه يؤكين، فيسي الوم من الض   ليي بنهي، وال ياعفل عنه  

 ره، فاحم  هصا فل عن يسيه ا،  يُعفل عن يسيه، ال حمقصح: ليي بنهي حمقصح: يُع
 هلقا.

بيان   قا بالنس ة لءوح مما يُعفل عنه من حيصان  طا ر، وآيأش ان شال اهلل 
 هل  يف مصل  أ ر يف   ر ال اب.

أثر االآ ه ار، ازالة اخلارل من  الثاني مما يُعف  عنه أيها اُخ ة الكراف:
طهر هبا فا زالة باملال ما حك ها  ي الس يين تار  يكصن باملال، وتار  يكصن باملسهلل،

ساا وُحك اا،  قا بالنس ة لإلزالة باملال، و ص االآ نهال.  اثين حه
ا زالة ب ي املال و ة ا زالة باأحهار وحنص ا،  المسعل  الثاني : -

االآ ه ار باأحهار وحنص ا ف ا حك ه  حمقصح: ا زالة باأحهار وحنص ا يقصلصن 
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: ان لابط النقال يف االآ ه ار باأحهار وحنص ا، أن ي قل يف باب )االآ نهال(
 أثٌر ال يُييله اال املال.

اها حممثرت فإن ال سين باملال حيوين به النقال أعلل من املسهلل باملنا يين أو حنص ا، 
فهقا اأثر القل ي قل بعو املسهلل باملنا يين أو باأحهار وال أكن ازال ه اال باملال 

 تعا،:  $فٌص عنه وال ال  معفٌص عنه  قا معىن قصح املؤلف  قا اأثر امل  قة مع

اٍر "وعن أ ر است م، عنوك مب له وال ما يف  يف حمسخة "وعن أ ر است مار"
، و قا املعىن   يهلل، فإن العفص  قا ااا  ص يف ىين اخلارل علل ما آ ق بمحَّه"

سين بو من ال أحمه ما مل أاوز اخلارل مصل  العا   فإن جاوز مصل  العا   فال 
 باملال.

تعا، ا، النهاآة الد ال يُعفل عنها و قا  ص اأ ين، فاأ ين  $  احم قين 
يف النهاآة أحمه ال يُعفل عنها، ف ا  ة النهاآات الد ال يُعفل عنها، ي ني 

 تعا،  نا آي ني النهاآات، وي ني الطا رات. $املؤلف 

أشيال  ها ال نويص عللآي ني مساحلين منها ال نويص علل أشيال مسة، ومن
طا ر ، و ين حمص علل كين اأشيال الطا ر   ال ما حمص عليها، وااا هكر بعضها، 
ا، وهكر 

،
فلم يقكر املؤلف ملالا طهار  اخلشب، وال طهار  اهللويو، وهكر طهار  امل

 طهار  رطصبة فرل املرأ ، فل اها هكر  قا ومل يقكر  قا 
 ة يال الطهار  وال اأ ين يف اأشيال النهاآ  السؤاح أيضاا أليي اأ ين يف اأش
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اأ ين يف اأشيال الطهار ، وهلقا اح هنا ا، تعوا  النهاآات  ون تعوا  
الطا رات، املؤلف م   قا حمص علل بعض الطا رات، قاح: م،ا، ا  مة طا ر، 
وبصح ما يؤكين هلل ه طا ر، ورطصبة فرل املرأ   قه طا ر ، ملاها حمص عليها م  ان 

اها  $ ين يف اأشيال ا باحة  اشارٌ  ا، اخلالف وقو هكرحما أن املؤلف اأ
حمص علل شةل   ص  ا ين يف القاعو  وجار  علل اأ ين، وم   قا حمص عليه؛ 

 فإحمه ينص عليه اشار ا ا، اخلالف فيه.
 حمصعان:-أيها ا  ص  الكرام -باملي ة، واملي ة  بدأ أوال:

 املي ة النهاآة وال الطهار   اأ ين يفمسٌة: و ة اأ ين، اهاا اأ ين يف  -
ة، وااا تعا، ما  ة املي ات النهس $املي ة النهاآة، فلهقا مل يُ ني املؤلف 

بني املي ات الطا ر  ملاها  اشار ا ا، أن اأ ين يف املي ة النهاآة، ف ا  ة املي ات 
 الطا ر  الد تس لىن من اأ ين  قاح:

 ". بالم تِ  اآلدمي   ُ سُ نْ "وال يََ : $قاح 

   قا اأوح ا  مة، ف ي ة ا  مة طا رٌ ، اللان:
 ".من طاهرٍ  ده لِّ  َ تََ مُ  له سائَّ ه  سَ فْ "وما ال نََ 

عا ليي ، يالدف" املرا  بالنفي  نا: ما ال نفس له سائَّ  قا اأمر اللان و ص "
 له  ٌم آاحليٌن أرل،  مه ال يسيين، وال أرل  قا املقوص ، ما ال حمفي له آاحللة
يعا  مه ان كان له  م فإحمه  مٌ ال أرل وال يسيين لقل ه، فيو ين يف هل  اهللشرات 

ِإَذا َوَقَا » قاح: ملالا ملين القباب، وال عصض، وحنص ا، فالن  
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َّىُه  ُمى لِيََ  َّْيََْغِمْسُه َُ بَاُ  ِفي ِإنَاِ  َأَحِدَُْم فََ َزعهالذ  اها ُغ هي، القباب يف ا حمال  «نَْ
 يال اهللار  أصت وال ال   ا ةا يف اأش

أصت، ي نهي وال أصز تشرب بعو هل   أصز تشرب؛ فوح علل أن مي ة  قا 
ا  ُنها لم تن س الماهلليصان القل ليي له حمفٌي آاحللة أن مي  ه طا ر ؛ 

 ، وهلقا قاح: وما ال حمفي له آاحللة ال ينهي باملصت.الم ج د
صلو ما ال حمفي له آاحللة اأ ين أحمه م لكنه قيَّو  قا بامل صلو من الطا ر، هل  أن 

من طا ر لكنه قو ي صلو بعض اهلليصاحمات يقصلصن ملين الورا ي الُكُنف، يعا 
 بعض اهللشرات الد تض  بيضها يف العقر  وت  قم عليها وكقا، وت صلو منها فإ ا

ا م صلوا  ، أما ان كانطاهٍر" من ُمتَََ لِّده  "تكصن مسة وليسد بطا ر ؛ وهلقا قاح: 
؛ فإحمه ال يكصن طا راا.  من مي 

 تعا، ا، ال صح والروث، وال صح والروث حمصعان، اأ ين يف $  احم قين املؤلف 
 ال صح والروث أحمه مي، لكنه بنيَّ  الف  قا اأ ين فقاح:

 ".هُ ي  نِ ه ومَ ْو ُ ه ورَ لحمُ  َُ ََ َْ ما يَُ  "وب لُ 
وح من ال صح والروث ما وبصح ما يؤكين هلل ه وروثه طا ر، اهاا  قا  ص النصي اأ

 يؤكين هلل ه، وما عواُه مما ال يؤكين هلل ه ف صله وروثه مٌي،   احم قين ا، املا، واملا، 
 هكر املؤلف أن املا، ثالثة أحمصاي:

 :  $النصي اأوح قاح  -

 ".اآلدميِّ  ي  نِ ومَ  هُ ي  نِ "ومَ 
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قسم ه، الوما، ما يؤكين هلل ه طا ٌر،  قا القسم اأوح ما، ما يؤكين هلل  يعا
اللان: مار ا  مة، ا  مة ال يؤكين هلل ه ما حكم ما، ا  مة، قاح وما، ا  مة 
طا ر أيضاا،  قا القسم اللان، وُعلهم القسم اللاليت من ال نويص علل أن 
القس ني طا رين، فُعلهم أن اللاليت ليي بطا ر، و ص ماها  مار ما ال يؤكين هلل ه 

 فإحمه مٌي.
   ما ي علق باخلارل من فرل ا  مة فقكر:  هكر بعض هل

 ".المرأةِ   ِ رْ فََ  ط ب ُ ورُ : "$قاح 

رطصبة فرل املرأ  طا ٌر، واخلارل من الفرل ال الب عليه النهاآة، هكر منه أن املا 
طا ر، وهكر منه أن رطصبة فرل املرأ  طا ر ، ي قل عنوحما الص ل مي، واملقل 

 .مي، وال صح وال احلط  قه كلها مسة
َر ه :  احم قين بعو هل  ا، السؤر،  ا شرب ، اهما يبْ  بعد الُشر  والس

 اهلليصان من ا حمال ملالا ف قة بعوه ماٌل فهقا ُيس ل السؤر، ف ا حكم السؤر 

هصم تعا، النصي اأوح وعرفنا من كالمه مبف $السؤر علل حمصعني، هكر املؤلف  
  قل  ص طا ر قاح:املخالف النصي اللان، ف ا  ص النصي اأوح ال

 ".طاهره   ِ َْ َّْ خِ ها في الْ وما دونَ  ةِ رى هِ الْ  رُ َْ "وسُ 
 قا النصي اأوح، آؤر اهلليصان القل ال يؤكين هلل ه ان كان  راا أو  ون اهلر يف 

ر اهلليصان غي وأما آؤ "، طاهره   ِ َْ َّْ خِ ها في الْ وما دونَ  ةِ رى هِ الْ  رُ َْ "وسُ اخلهلقة، قاح: 
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ن اهلر  فإحمه مي، وأما آؤر ا  مة فإحمه طا ر، ماها ي قل املأكصح اها كان أكم م
 عنوحما  آؤر اهلليصان القل يؤكين هلل ه، فهقا ما حكم آؤره  طا ر.

 حمعيو، عنوحما آؤر اهلليصان القل يؤكين هلل ه ما حك ه  طا ر.
 آؤر اهلليصان القل ال يؤكين هلل ه  

 ا  مة آؤره طا ر. أواًل:
ا كان  ون اهلر  يف اخللقة  قا آؤره طا ر، واها  اهلليصان القل ال يؤكين اه  انًيا:

 كان أكم من اهلر  فسؤره مي.
  احم قين بعو هل  ا، بيان اهلليصاحمات حاح اهلليا ، ومل ي ني اهلليصان حاح املصت 
آ ق معنا  هلل وال ال  عرفنا أن املي ة اأ ين فيها أ ا مسة، لكن  نا ا ن 

 صان حاح اهلليا  حمصعان:آي كلم عن اهلليصان حاح اهلليا ، واهللي
 .اما ما يؤكين هلل ه 

  .أو ما ال يؤكين هلل ه 

ف ا يؤكين هلل ه طا ر، وا  مة طا ر أيضاا، حنن حم كلم عن بوحمه ال حم كلم عن  
 الفضالت كال صح وال احلط، وا  مة طا ر.

 اللاليت عنوحما ما ال يؤكين هلل ه و ص علل حمصعني:
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ا ٌر، ا بوحمه  ا ر بوحمه أحمه ط: اهلر  وما  و ا يف اخللقة فهقالن ع اُول -
فعرقه وريقه طا ر، لص اهلر  ملالا   لد يف املال، أو شربد من املال فهين تنهسه  

 ال،  قا اهلر  وما  و ا يف اخللقة.

: ما فصل اهلر مما ال يؤكين هلل ه فهقا مٌي، وهكر له املؤلف أمللة الثاني -
 فقاح:

 "البهائمِ  "وسباعُ 
 والكلب، واأآو، والن ر، وغي ا، واللان...آ اي ال هاحلم ملين القحلب، 

 "."والطيرُ  
وآ اي الطي أيضاا مسة، ملين النسر، واملقوص   نا ما مل تكن أ  ر من اهلر ، 

 آصال يف آ اي ال هاحلم، أو يف آ اي الطي، اللاليت...  
 ".اُهَّي   "والحمارُ  

 حمصعان: -أيها ا  ص  الكرام-واهلل ار 
 محاٌر أ لة. -

 وحشة.ومحار  -

جنسه من : والحمار ال حشي ه ، الحمار المستعنس فالحمار اُهَّي ه :
، وليي اهلل ار الصحشة ال خي ص باملخطط، وان كان الُحُمر لكنه مت حش بري

املخطط حمصٌي منه، لكنه ال خي ص به، اهلل ار الصحشة قو يكصن با، وقو يكصن 



332 
 

 فارج  ا، ك اب ر ا ة، وقو يكصن غي هل ، واها أر ت أن تقف علل  قا
 )حيا  اهلليصان( للوميل واقرأ عن مُحُر الصحش.

و قا الك اب للوميل من فقهال الشافعية  نف ك اباا يف حيا  اهلليصان الكمم 
مفيو لطالب العلم فيه أ ب، وفيه شعر، وفيه طراحلف، وفيه قوص، وفيه أشيال 

قو باباا أل أحمه اها عيعا  رافات وأآاطي، وفيه أيضاا من امل ييات الد تفيو 
حيصان من اهلليصاحمات وكان ي علق به أحكام فقهية فإحمه ي  يت، ملالا السل فا ، 
اها جال عنو السل فا  قاح و فها، وشكلها، وأحمصاعها، وممييا ا، وكقا   ي ني 
حكم أكلها، و كقا، فارج  ا، م  يت الكالم عن اهلل ار الصحشة، فإن الناو 

 شة  ص فقط املخطط، وليي اأمر كقل .يمثنصن ان اهلل ار الصح
 منه"َ َُ غْ المثال الرابا: قال: "والبََ 

اها تيول من فرو وجابصا ولو ما يكصن اآم  قا  -أيها ا  ص  الكرام-اهلل ار 
الصلو  ال  ين،  قا ال  ين امل صلو من اهلل ار والفرو ان كان اهلل ار  قا محاراا أ لياا 

مي، طيب أمه فرو طا ر  وال ال  هللصم  فال  ين  قا ما حك ه طا ر وال مي 
اخليين تؤكين وال ال  تؤكين فاخليصح طا ر ، لكنه يل ق بأ  يت أبصيه يف النهاآة 

 و قه قاعو  عنو م: أن امل صلو يُل ق بأ  يت أبصيه طهار ا وماآة.
فإن كاحما طا رين؛ فهص طا ر اهلل و هلل رب العاملني، وان كاحما مسني؛ فهص مي،  

 و ا مساا؛ فهص مي آصال كان النهي منه ا  ص اأب أو اأم.وان كان أح
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ملالا لص تيول الكلب من القحلب، ما أ رل  ين  قا مصجص  يف حيا  اهلليصان 
مصجص   فالناتىل منه ا ماآ ه تُ سين آ عاا بال اب، وال ال حي ال ا، أن يُ سين 

 إلحاقًا له بعخب  أب يه.آ عاا بال اب  آ عاا بال اب، 
 منه"َ َُ غْ "والبََ ح: قا

َُ "وقصله:   يعا ال  ين من اهلل ار اأ لة، وأما ال  ين من اهلل ار الصحشة "منه والبََْغ
 ُن أب ه وأمه الحمد هلل طاهرين وهلل الحمد.فإحمه طا ر؛ 

 ". ه سَ  ِ منه نَ  َُ غْ "والبََ قاح: 

تعا،  $فهقه  ة اهلليصاحمات الطا ر ، واهلليصاحمات النهسة،   احم قين املؤلف 
 ، ]باب اهلليض[.ا

العم  يف كصحمه أ  ر من اهلر  بفرله وال  نسه   نسه، يقصح الكلب ملالا اها 
ُولهو و ص   ي أوح ما يصلو أ  ر من اهلر   ين حمل قه باهلليصان أ  ر من اهلر   
ال، عنوحما هحلب   ي وال قر    ي ال يُنمثر ا، فرله وااا النمثر  نا علل كصن 

 اهلر  أو  ون اهلر . قا ااني أكم من 
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 قا ال اب أيها ا  ص  الكرام )باب اهلليض( باب فيه مساحلين فيها من الوعصبة 
أشيال كلي ، يعا  عب وفيه مساحلين عسي  وت يب عن الق ن  ا ة بالنس ة 
للرجاح، فإ م ال حي اجصحمه وال ي وصروحمه توصراا تاماا، فس  ر معنا مساحلين يف  قا 

فه ها فلي  و اهلل، ومن مل ي يسر له فه ها فليعلم أن  قا ال اب من تيسر له 
 ، وااا لكصن  قا ال اب فيه  عصبة.-ان شال اهلل–ال ل ال   يف ه نه 

وق ين أن حمقرأ ال اب، أريو أن أخلص بعض املساحلين، ولكن ق ين  قا حمقكر املساحلين 
 يف  قا ال اب املؤلف هكر يف  قا ال اب واحمية م احيت:

كيض  ال -أيها ا  ص  الكرام-ح الد ال حيض فيها، املرأ  : اأحصااُول -
يف ثالثة أحصاح؛ ال كيض حاح ال حمقصح املرأ  حمقصح اأحملل ال كيض يف ثالثة 
أحصاح، ال كيض ق ين تس ، فق ين ال س  ال يكصن الوم حيضاا لص فرلنا وجص  

 الوم.

العل ال  ضبعو آن اليأو و ص مخسصن آنة علل املع  و، ويف بع الثاني: -
هلم أكلر، لكن املع  و أن املرأ  ال كيض بعو مخسني، فإها جال ا  ٌم بعو 

 اخل سني فليي  يض.

 -ان شال اهلل–: ال كيض املرأ  حاح محلها،  قا والهلٌل وآهين الثال  -

 : $قاح املؤلف 
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 [ضِ يْ حَ الْ  ]با ُ 
ََ  ضَ يْ "ال حَ   وليَّ ه  ه ي فه َّ  قََ أَ ، و ٍَ مْ ، وال ما حَ مسينَ خَ  ، وال بعدَ نينَ سِ  ساِ تِ  قب

 يضتينِ حَ الْ  بينَ  رِ هْ الط   َ  قَ أ، و اه بْ أو سَ  ه ستٌّ بُ ا، وغالِ ي مً  عشرَ  ه خمس َ رُ ثََ َْ وأَ 
 انِ حى صِ ، وال يَ الةَ ال الص فَ الص ْ  ي الحائضُ ضِ ْْ ه، وتََ رِ ثَ َْ َُ  دى ، وال حَ عشرَ   ال  َ 

ه  أو نصفُ  يه ديناره فعَّ ََ عَ ن فََ  ، ف ِ رْ ها في الفَ َُ طْ وَ  فُ رُ حْ ، ويَ انِ مَ رُ حْ منها بَ يَ 
 غيرُ  حْ بَ لم يَُ  َْ سِ تَ غْ ولم تََ  الدفُ  اَ طَ َْ ه، وإذا انَْ ونَ منها بما دُ  اُ تِ مْ تَ سْ ، ويَ ةً ارَ فى ََ 

 "والطالقِ  الصيافِ 

ََ  ضَ يْ "ال حَ  -  سن ". مسينَ خَ  ، وال بعدَ نينَ سِ  ساِ تِ  قب

 ال حيض ق ين تس  آنني، يعا ق ين متام تس  آنني ال حيض، وال...
 .سن " مسينَ خَ  وال بعدَ "

 وال بعو متام مخسني آنة، وال...
 ".ٍَ مْ "وال ما حَ 

وال م  محين، فاهللامين ال كيض، واها جال ا  ٌم فإن  قا الوم  م فسا  ، وليي 
، اال مسألة عنو م اها جال قُ يين الصال   فإ م يُل قصحمه بالنفاو ان  هرت   يض 

 لد ال حيض فيها.أماراته،  قه املسألة اأو، اأحصاح ا
  م المسعل  الثاني  في هذا البا : ُمدد الحيِض، وُمدِد الطُهر.
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و قه قصاعو مه ة ال بو من ا راكها؛ أحمنا حن ال أن حمرج  اليها بعو هل ، أقين  
اهلليض ال  باب -أيها ا  ص  الكرام-الطُهر، وأقين اهلليض حن ال اليها، واحم  هصا 

 لي .فقط، بين ي علق به مساحلين يف أبصاب ك تمثن أحمه ي علق مبساحلين الع ا ات
، أبصاب املعامالت كلها هلا ارت اط باهلليض  فاهلليض ي علق به يف باب اهللهر ملالا

ُن الحيض عالم  بَّ ٍغ، وجائز التصر  في المعامالت ه  الُحر البالغ ملاها  
 ا، فكيف حمعرف أن  قه بال ة  بعالمات ُتقكر يف باب اهللهر منهالعاقَ الرشيد

طالق   لتمييز الطالق الُسني من الاهلليض، كقل  حُي ال اليه يف باب الطالل
 ، فإن الطالل يف اهلليض بوعة.الِبدعي

كقل  حُي ال اليه يف أبصاب العهو ، فإن عو  املرأ  هات اهلليض ثالثة قرول، والُقرل   
  ص: اهلليض، فكيف حمعرف أن  قا حيض  
  كين أقين ما أكن أن تنقضة فيه العوكقل  يف مسألة الطُهر بني اهلليض ني و 

  قا مرجعه ا، باب اهلليض.
عنوحما ُمو  اهلليض، أوح مسألة أقين  -أيها ا  ص  الكرام-ُمو  اهلليض والطُهر 

 اهلليض، أقين اهلليض ما  ص  قاح:    
 ".وليَّ ه  ه ي فه َّ  قََ "وأَ  

آاعات،  دأقين اهلليض يصم وليلة أرب   وعشرين آاعة، فإها جال املرأ  الوم ملو  آ
عشر آاعات، مخسة عشر آاعة، واحمقط  متاماا، ومل يرج  فهقا الوم ليي  يض، 

 ملاها قلنا احمقط  متاماا ومل يرج   اح ازاا من ماها  من مسألة ال لفيق.
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ما  ة مسألة ال لفيق، اهللنابلة عنو م: أن من رأت الوم آاعات،   احمقط  
وين من جم صي الساعات أقين آاعات،   رج  آاعات،   احمقط  آاعات، ف 

اهلليض يعا جم صي الساعات أرب  وعشرين آاعة، مخي آاعات اليصم، ومخي 
آاعات بكر ، ومخي آاعات بعوه، حولد من جم صعها ثالثني آاعة،   
احمقط  متاماا  قه اللالثني آاعة و لد ا، أقين اهلليض وال ال  و لد أقين اهلليض 

 يقصلصن  قا حيٌض ُملفق.
  قا حيض ُملفق ماها يعا 

يعا آاعات الوم حيض، وآاعات النقال طُهر، وهلا يف آاعات الطهر، وهلا يف 
آاعات النقال أحكام الطا رات، وهلا يف آاعات الوم أحكام اهللهيَّض، و قه 

ن بعض ُمسألة من املساحلين الك ي  يف  قا ال اب، وهلا فصاحلو  قه املسألة؛ 
 لص احمقط  الوم فإ ا حاحلض. ، يقصلصن ح المذاهب ال يرون هذا

 قه املسألة هلا فصاحلو، من فصاحلو ا أن اهللاحلض ال يوهلل هلا الطصاف  هلل وال ال  
فعلل املق ب املرأ  اها احمقط   مها ورأت النقال ال ام ملو  آاع ني تقور تنيح 
تطصف وال ال يف طصاف ا فالة  ممكن تطصف، فهقه من فصاحلو املسألة، وااا 

كصن ، لكن أقله ال يليم أن ت"أقَّه ي فه وليَّ "ا؛ أن املؤلف قاح: أشرت اليها  ن
 يصم وليلة م ولة.

 : أكلر اهلليض ما أكلر اهلليض، ماها يقصح          المسعل  الثاني  -

 ا".ي مً  عشرَ  ه خمس َ رُ ثََ َْ "وأَ 
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فلص جال لل رأ   ٌم واآ  ر عنو ا عشرين يصماا، فإحمنا حمعرف أن  قا ليي كله  م 
، ف  ان –ا  ص اهلليض منه وما  ص االآ  الة،  قا آيأش معنا بعو قليين حيض 
يف قصاعو متييي اهلليض عن االآ  الة،  قه املسألة اللاحمية يف ُمو   -شال اهلل
 اهلليض.
: معرفة غالب اهلليض، ومعرفة غالب المسعل  الثالث  في مدد الحيض -

س  الة امل  ي  ، املاهلليض مه ة أيضاا يُرج  اليها يف بعض املساحلين يف امل  ي 
 ترج  ا، غالب اهلليض، ف ا  ص غالب اهلليض  

 ".اه بْ أو سَ  ه ستٌّ بُ "وغالِ  قاح:
آ ة أيام أو آ عة أيام، وكيف تعرف   ار الس ة وال الس عة  بالنمثر ا، قري ا ا 

 م  يُرج  ا، غالب اهلليض  ما فاحلو  معرفة -ان شال اهلل-وحمساحلها، وآنعرف 
 بعو قليين،  قه املسألة اأو، و ة: ُمو  -ان شال اهلل-رفه غالب اهلليض آنع

 اهلليض.
 : ُمو  الطهر، ف ا أقله  أقين الطُهر.  المسعل  الثاني  -

 ".عشرَ   ال  َ  يضتينِ حَ الْ  بينَ  رِ هْ الط   َ  قَ أ"و  
أقين الطهر بني اهلليض ني ثالثة عشر يصماا، فإها رأت املرأ  الوم ملالا مخسة أيام   

ها الوم مخسة أيام،   جال ا الوم بعو هل  مخسة أيام، الوم يف اخل ي احمقط  عن
أيام اللاحمية  ين  ص حيضٌة جويو  وال ال  ليي حيضةا جويو ، ينمثر بعو هل  
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 ين  ص اآ  الة وال  ص حيٌض ُملفق،  قه مسألة أ رم، لكن املقوص  أحمه 
 ليي حيضة جويو .

قه حيضة جويو ، أو  قا تك يين ما فاحلو  املسألة  ما الفرل بني لص قلنا  
 لل يض اأوح  علل قصح ما قلنا اهلليض امللفق، ما الفرل 

يف العهو ، عو  املرأ  ثالثة قرول، فهين لص أ ا حالد ثالثة أيام   طهرت يصم، 
  حالد مخسة أيام،   طهرت يصم،   حالد مخسة أيام،  لود عو ا  

لل الُقرأين كم  ثالثة عشر يصماا، وبنالا ع ال، العو  ثالثة قرول، وأقين الطُهر بني
 قا علل ما آ ق، كم أقين مو  أكن أن تنقضة فيها عو  املرأ  ثالثة حيضات، 

 ثالثة قرول، كم أقين مو   
كيف تكصن تسعة وعشرين يصم  كيض يصم وليلة وأقله حيض يصم وليلة،   تطهر 

نوحما مخسة ماا وليلة  ار عثالثة عشر يصماا ك وار عنوحما أربعة عشر،   كيض يص 
عشر،   تطهر ثالثة عشر يصماا، كم  ار عنوحما  واحمية وعشرين،   كيض يصم 
وليلة فهقه تسعة وعشرين، وتو هلل اللالثني و ة ماها  قو  رجد من عو ا 

 و قا أقين ما أكن فيه احمقضال العو  با قرال.
الطهر  قين من هل ، وأكلراهاا أقين الطُهر بني حيض ني ثالثة عشر يصماا ما يف أ

 بني اهلليض ني ما  ص  
 ه".رِ ثَ َْ َُ  دى وال حَ قاح: "
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ال حو أكلره، لص فرلنا أ ا طهرت ثالثة شهصر الزم خنليها حاحلض ال، ال حو 
أكلره، فلص أ ا رأت النقال ملو  ثالثة شهصر، أرب  شهصر، آنة، مل يأ ا الوم 

 هٌر،  قه مو  الطهر.احمقط  متاماا فإحمنا حنكم بأن  قا كله طُ 

تعا، ا، أحكام اهلليض، يف مساحلين  الفية لكن لعلنا  $  احم قين املؤلف 
 حم هاوز ا.

 علل حمصعني: -أيها ا  ص  الكرام-ما  ة أحكام اهلليض  أحكام اهلليض 
: ما ين فة مبهر  الُطهر، يعا أحكام ُعُلقد علل اهلليض، و قه اُول -

 اأحكام تن فة مبهر  الطُهر.

 : أحكاٌم ال تن فة اال بال سين بعو الطُهر.ثانيال -

ب، ومنها  ومن جهة  أ رم حمقس ها فنقصح: اأحكام امل علقة باهلليض منها ُمصجه
ٌب، واهلليُض ُمسقهٌط، واهلليُض ماحمهٌ ، فس ق  ُمسقهط، ومنها م،احمه ، فاهلليُض مصجه

 معنا أن اهلليض ماحمهٌ  من أمصر آ قد معنا يف باب الُ سين ما  ة 
الوال  و  ة الوال ، فاهلليض ماحم  من جصاز الوال  و   ها، وماحم   جصاز

من جصاز الطصاف و   ه، وماحم  من جصاز مي املو ف، وماحم  من جصاز قرال  
 القر ن، وماحم  من جصاز الل يت يف املسهو.

وأما   صح املسهو كأن كالمة يف الورو املالة مل يكن فيه ىرراا، اهللاحلض  ين 
املسهو ع صراا ملين اانب وال ال  ااصاب حمعم، أحما ما أ رل   أصز هلا أن تو ين

كأن يف الورو املالة قيوت  قا باانب  هلل  ال اهللكم  نا ع صر املسهو 



341 
 

أصز للهنب أن يعم املسهو، وأصز لل احلض أن تعم املسهو، لكن بشرط أمن 
 صراا عال لصييت، فاهلليض ماحمٌ  من الل يت يف املسهو، لكنه ليي ماحم  من   صله 

بشرط أمن ال لصييت، و قه اخل سة أمصر آ قد معنا يف باب )حمصاقض الصلصل(، 
 ويف باب )الُ سين(.

 زا  املؤلف أشيال، حمقصح: اهلليض مصجٌب لقضال الوصم، و قا معىن قصح املؤلف:
 ".ال الصالةَ  فَ الص ْ  ي الحائضُ ضِ ْْ وتََ "

ضال الوال ، لق وتقضة اهللاحلض الوصم، فاهلليض مصجٌب لقضال الوصم، وُمسقهطٌ 
وهلقا قاح تقضة الوصم ال الوال ، اأ ين أن من ترك الوال  عليه قضاؤ ا، 
 قا  ص اأ ين، لكن اهلليض أيضاا ُمسقهٌط هلقا اهللكم، فال أب علل اهللاحلض 

 أن تقضة الوال .
واهلليض أيضاا ماحمه  من   ة الوال  وجصاز ا و قا آ ب، وماحم  من   ة 

 "انِ مَ رُ حْ منها بَ يَ  انِ حى صِ وال يَ املؤلف: " الوصم وجصازه، وهلقا قاح
 ْحُرَماِن"يَ  "بَمنها  قا معىن كصن اهلليض ماحمعاا من    ه ا،  َيِصحىاِن" "وال

 قا معىن كصن اهلليض ماحمعاا من جصاز ا فال أصز لل احلض أن تولة ال أصز 
ن الطعام، عحيُرم، وال أصز هلا أن توصم، وليي معىن كرمي  صمها كرمي امساكها 

فهين حمقصح حاحلض ملالا يف يصم من أيام رمضان وال يف طعام تش هيه، والناو كلهم 
يف ال يد  احل ني، فهين أب عليها أن تأكين يف  قا اليصم حمقصح: اها مل تأكلة 

 تأوني  ما أب، لكن ال أصز هلا أن توصم.
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، ن  صمااا مساك ليي  ص الوصم، ا مساك أعم من الوصم، ا مساك بنية يكص 
أما امساكها من غي حمية فال يكصن  صماا، فلص أ ا مل تأكين ومل تشرب ما يف مياه 
وال يف أكين يف ال يد وال أي صن اأكين اال بعو امل رب فهين يليمها حمقصح هلا أب 
علي  ت  لني عن شةل ولص أن تعضة علل أ ين شهر   حمقصح: ال، القل حيرم 

 ص ا مساك بنية.عليها  ص الوصم، الوصم الشرعة  
ين الصطل أيضاا، وهلقا قاح املؤلف:         واهلليض ماحمٌ  من حه

 ". ِ رْ ها في الفَ َُ طْ وَ  فُ رُ حْ "ويَ 
ين الصطل، فال أصز للرجين أن يطأ امرأته،  و قا معىن قصلنا: ان اهلليض ماحمٌ  من حه

ؤ ا يف الفرل  طملاها قيَّو بقصله وحيرم و "،  ِ رْ ها في الفَ َُ طْ وَ  فُ رُ حْ "ويَ واملؤلف قاح: 
 اشار  ا، جصاز االآ   اي منها مبا  وحمه وآيورُ  بقل  بعو قليين.

وكقل  اهلليض مصجٌب للكفار  يف حالة الصطل، فيكصن اهلليض اها ُوجو فيه وطلٌ 
 فإحمه أب يف هل  الكفار  قاح املؤلف: 

 ".ةً ارَ فى ه ََ أو نصفُ  فعَّيه ديناره  ََ عَ ن فََ  "ف
أ  حاح حيضها فعليه  يناٌر أو حموف  ينار  خُيرجه  ان فعين يعا ان وطةل املر 

كفار ، والوينار كم يساول، باارام، الوينار من الق ب وال من الفضة  الوينار 
من الق ب والوينار وامللقاح وزن واحو ك ا بيناه، كم يساول الوينار  أرب  

 جرامات ورب .
 أربعٌة ورب   امللقاح

 
 

 و ر ٌم ثالثٌة يُقاحُ  
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يهب عليه أن خُيرل ما يساول أرب  جرامات ورب  من الق ب أو حموف هل  ف
 وحموفه يوي كم  جرامني وون، فيهب أن خُيرهل هل  من الق ب.

 واهلليض ليي ماحمعاا من جصاز االآ   اي باملرأ  مبا  ون الصطل ولقل  قاح املؤلف: 
 ه". ونَ منها بما دُ  اُ تِ مْ تَ سْ "ويَ 

ة  ما  ون الفرل، وكقل  اهلليض ماحمٌ  من الطالل، وُآنيس     منها مبا  وحمه يعا
ان شال -الطالل، فال أصز أن يُطلهق املرأ  حاح حيضها علل ال فويين القل يأش 

يف باب )الطالل(، وماحمٌ  من ُآنة الطالل يعا من كصن الطالل ُآنياا،  -اهلل
ل، وآيأش طالفيكصن الطالل يف اهلليض طالقاا بوعياا، وليي ماحمعاا من وقصي ال

 .يف ك اب ]الطالل[ حم ينه بإهن اهلل  -ان شال اهلل– قا ىله 
يقصح: بني الوينار والنوف، ملاها قلنا الصاجب  يناٌر أو حموف ملاها ال حمقصح 
الصاجب حموف  ينار، والييا   حمفين  لص أ رل  يناراا فإحمه أ رل واج اا وال أ رل 

حموف  ينار  يكصن قو أ رل واج اا،  زيا   عن الصاجب  أ رل واج اا، ولص أ رل
: اها  لل ركع ني فالوال   قه  فالوينار كله مص صف بأحمه كفار ، كاملسافر ملالا
الركع ني مص صفة بأ ا فرض، واها  ال ا أرب  فهة كلها من ال ك ي ا، ال سليم 

 مص صفة بأ ا فرض.
ين فة اال بال سو قه اأحكام السابقة علل قس ني ك ا أشرحما، منها ما ال ين 

و قا  ص اأ ين، اأ ين يف اأحكام السابقة أ ا ال تن فة اال بال سين، اها 
منعنا ا من شةل فال يُ ا  هلا اال بعو االغ ساح اال مسأل ني هكر ا بقصله، و ة 

 املساحلين الد ين فة فيها اهللكم مبهر  احمقطاي الوم أشار اليها بقصله: 
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 ."والطالقِ  الصيافِ  غيرُ  حْ بَ لم يَُ  َْ سِ تَ غْ ولم تََ  الدفُ  اَ طَ َْ وإذا انَْ "
  مل يُ هلل شةلٌ مما ح،ُرم عليها باهلليض، كين اأشيال الد كرم باهلليض ال تُ ا  مبهر 

 الطهر، وااا تُ ا  باالغ ساح بعو الطُهر.
 اال شيئني و ا:

: فلص أ ا طُهرت ق ين طلصي الفهر، ومل ت  سين فهين يوهلل  صمها  الصياف -
 .ياف""إال الصعو طلصي الفهر يوهلل  صمها،  قا معىن قصله مل ت  سين اال ب

، فإها طُهرت من حيضها ومل ت  سين فطلقها، الطالق واُمر الثاني: -
فهقا الطالل ُآا وال بوعة   قا الطالل طالل ُآا فيهصز تطليقها بعو الُطهر 

 وق ين الُ سين.

ساحلين الد   من املتعا، ا، مسألة امل  وأ ، وامل  وأ $  احم قين املؤلف     
 توعب علل امل  وئ.

امل  وأ  باهلليض أيها ا  ص  الكرام  ة الد يأتيها اهلليض أوح مر ، فء ا م  وأ  
اهلل  واهلل أعلم، و لل -ان شال اهلل–يُناآب أن حم  وئ هبا يف الورو القا م 

 وآلم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني.
 -شال اهلل ان–ا م  وأا هبا يف الكالم الورو القا م ل كصن م  وأ ا، وتكصن أيضا 

 و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و.
اهللاحلض اها طُهرت احمقط   مها ومل ت  سين فهنا أصز هلا الل يت يف املسهو اها    

 تصلأت.



345 
 

َال  :  ين ُأيئ يف الكفار  الرياح أم يليم الوينار س
 شال اهلل.:  قه ك ال ا، كالم طصيين حمُرجئه ان ال  ا 
َال  : قاح آ اي ال هاحلم والطي ما حكم لعابه وعرقه اها أ اب ثصباا أو بوحماا س

: ليي بطا ر ، مي اها كان أكم من اهلر ، علل املق ب ط عاا وقلنا ال  ا 
املقام مقام توريي، وليي مقام اف ال، توريي و قا بيان ملق ب ا مام أمحو 

ض الف، و قا حمن ه عليه  احل اا أن بعتعا، وبعض املساحلين يكصن فيها   $
 قه املساحلين قو يكصن فيها  الف فال يليم أن كين ما يُقكر يف  قا الورو  ص 
من املسل ات الشرعية الد ال  الف فيها، ال بعضه  الف، بين بعضه ك ا قلنا 

 يكصن من املفر ات.
َال م ال ون ي: اها اب وأ الُ سين بصلصل   ين يس ة مرتني عنو الصلصل، وعنو تع س
 باملال 

 : ال أ رل.ال  ا 
َال ،  ين «اَل َتْمنََُع ا َأَحًدا طَاَ  ِبَهَذا اْلبََْيِت َوَصَّى  أَيىَ  َساَع ٍ »: حوييت س

 يوح علل جصاز ال نفين يف اهللرم أوقات النهة 
 :  قا اهللوييت يس وح به علل جصاز ركعد الطصاف يف أوقات النهة.ال  ا 
َال  : رطصبة فرل املرأ  س

 :  ة افرازات  رل من املرأ ، غي املقل.ل  ا ا



346 
 

َال  :  ين املرا  بالسؤر القل ُحكهم بنهاآ ه  ص ما كان  ون القل ني س
: حمعم السؤر القل حنكم بنهاآ ه  ص السؤر  ون القل ني، وأما ما كان ال  ا 

 فصل القل ني اها ور ت الس اي علل مال   ون القل ني فإحمه ال حي ين اخل يت.
َال  كم بصح اهلر : حس

 : مي، بصح اهلر مي، فضالته مسة ليسد طا ر .ال  ا 
َال  : لص أعومت لنا معىن النضهلل س

: النضهلل  ص الرش باملال، يعا لص أ قت بعض املال وولع ها ح  ع د ال  ا 
 اثين  ون أن تعور وزالد عني النهاآة أثر ا فإ ا تطهر.

َال  و طا راا و القبهلل والسلخ يع م مساا أ:  ين الوم الناتىل عن تقطي  الل م بعس
: قلنا الوم امل  قة يف العرول طا ر، أما الوم اها ُهبهلل اهلليصان و رل منه ال  ا 

  ٌم فهقا الوم مٌي يُعفل عن يسيه ك ا قلنا.
َال : ما  ص لابط ال سلة الصاحو ، فهين ول  اللصب النهي يف ال سالة ما س
 اهللكم 
أيها ا  ص  الكرام بالنس ة لللصب ال بو أن يصل  عليه : ال سلة الصاحو  ال  ا 

املال،   ينفوين املال منه بالعور، فيعور ح  يق ب ال حمقصح ح  يق ب املال 
متاما، لكن يق ب أكلر املال،  قا أمر، اأمر اأ ر ال بو من ا رال اللصب من 

رته  قه وعواملال فلص أحم  ترك ه يف املال آاعة، فهقه غسلة واحو ، أ رج ه 
 غسلة واحو ، فليي طصح اليمان يع م تكراراا لل سالت. 
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َال  :  ين أكن أن يكصن ا   ار يف الورو س
: حمعم، ان شال اهلل بعو ك اب الطهار  وجيل من الوال  يعا حمقط  شصط ال  ا 

ك ون يعا يكصن ال -ان شال اهلل–ممكن  اية الفوين ممكن حمرآين لكم ا   ار 
 حو أيب عليه من ال يد. ييت ان الصا

َال  : ما حكم آؤر الفأر وال راب س

: الفأر أ  ر من اهلر ، وهلقا آؤره طا ر، ولكن مي  ه مسة، مي ة اهلر ال  ا 
 وما  و ا يف اخللقة ما حك ها  مسة.

َال : من ل ي  فني   حميعه ا  ين ت طين ر وة املسهلل م  أحمه ل سه ا ق ين س
 اهللوث 
  حميعه ا ق ين اهللوث اها حميعه ا ق ين اهللوث فال : من ل ي  فني ال  ا 

تن قض الطهار ، يعا  ص غسين رجله،   ل ي اخلف،    ل  اخلف، ولص كان 
ا للصلصل فالطهار  ال ت طين بقل .   قو مس ه جتويوا

َال  ( 1:12:25: )س

 ن رأتْ مَ و  : "$ ليها اهلليض امللفق يأش معنا يف قصح املونف  ال  ا :
 َره".أَث رْ بَُ عْ ما لم يََ  ره هْ طُ  والنْا ُ  ضه حيْ  فالدفُ  ا نْا ً مً ي ًما دًما وي  
َال: )   (0:02:34س
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املصاال  يف ال ي م فرٌض اها كان ال ي م يف حوث أ  ر؛ أن اهللوث ال  ا : 
اأكم و ص الُ سين ال أب فيه املصاال ، وال ي م قاحلم مقام ال سين، فال وح له 

 وح.
ُ
 حكم امل
َال:  (.1:12:52) س

اليسي يف أل مصل   اليسي يسي الوم قلنا لابطه ما يكصن يسياا يف    ا :ال
 حمفس ، ما ال يف ش يف حمفس .

َال:  ( 1:13:33) س
 لص قوو امساك اخل ر ل خليلها، أو  للها فإ ا ال تطهر. ال  ا :
َال:  ( 1:13:15)س

  صبالنس ة لل قل أيها ا  ص  الكرام،  ين يكفة فيه النضهلل، أو   ال  ا :
 كساحلر النهاآات  املقل علل املق ب فيه ثالث روايات:

 : احمه ك صح ال الم يكفة فيه النضهلل.اُول -

 .: أحمه كالوم أب غسله، ويُعفل عن يسيهالثاني -

: أحمه كساحلر النهاآات و قا  ص املع  و عنو امل أ رين، أحمه كساحلر الثال  -
  ق ب، والس النهاآات ال بو من غسله، واهلل أعلم آ   غسالت علل امل

 غسالت  قه من مفر ات اهللنابلة.

َال  : ملاها الوم عنو القبهلل مي يف الشا ، واملا، طا ر س
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 [541]األنعام/ (  ہ ہ ھ): الوم  ح الوليين علل ماآ ه، ال  ا 

 واملا، بال  علل أ ين و ص الطهار .
َال  ( 1:14:5: )س

عا اها قية العو ، يالُ سالة، يقصلصن: ما تنهي ب سلة أب غسله بال  ا : 
قلنا آ   غسالت ال سلة السا آة احمفولد ومسد مكاحماا، املصل   قا يكفة 

 فيه غسلة واحو  بعو ه اب عني النهاآة، في سين العو  امل  قة.
َال  :  ين اخل ر مسة  س

: اخل ر مسة علل املق ب و ص مق ب مجا ي أ ين العلم املقا ب ال  ا 
هلل ها أ ابد ثصباا؛ فإ ا تنهسه، وأب غسله، وال تواأربعة أن اخل ر مسة، فإ

 الوال  فيه.
وهكروحما يف الورو القا م حمشي ا، مسألة الك صح، والعطصر الك صلية ان أر مت 

 هل ، واهلل أعلم.
َال  (  1:14:52): س

: حمعم الس   يُل ق، القل اآ لناه املؤلف مسأل ني، واآ لىن مسأل ان ال  ا 
ُأِحَّىْت »قل ال يعيش اال يف ال  ر، فإن مي  ه طا ر  هللوييت: و ة حيصان ال  ر ال
 ، هكر منها الس   واارا .«لََنا َمْيَتَتاِن َوَدَمانِ 

َال   (1:15:14: )س



350 
 

: االآ نهال آ   عنوحما، يف املق ب آ  ، املسهلل ثالث، املسهلل ال  ا 
املسألة و  باأحهار وحنص ا ثالث، لكن باملال آ  ،  قا املق ب عنو امل مأ رين،

علل كين حاح يعا من باب اأ ق باأحصط وكقا عنو ا مام أمحو، و ة من 
مفر ات اهللنابلة ف ن أرا  أن يأ ق هبا ان شال اهلل  ي، واحو يريو أن يقلو قصح 
  ر ح  املق ب فيه رواية أ رم أ ا ثالث غسالت وغي  قا، باملصفق يف 

 الع و  ا  ار أ ا ثالث غسالت.
َال  ( 1:15:55: )س

: عرل الكلب مي، اها شعر ان كان جاف علل جاف ال تن قين ال  ا 
النهاآة،  ص مي لكن ال تسرل النهاآة الي  ال تن قين الي  أن ما يف رطصبة 

 تنقلها.
َال  ( 1:19:5: )س

: ال  ص االآ نهال غسين باملال وليي مسهلل باملال، املسهلل باملال أيها ال  ا 
غسلة، لص أ ق مال يسي علل يوه ومسهلل  قا ال يُعو ا  ص  الكرام ال يُعو 

 غسلة.
َال   (1:19:33: )س

: اهلل ار اأ لة، حمعم عرل اهلل ار اأ لة مي علل املق ب، املق ب ال  ا 
، لكن أحمه طا ر $أحمه مي واملسألة ىين  الف عنو شيخ ا آالم بن تي ية 
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علل  له حم ينا ى و و  املق ب أحمه مي واهلل تعا، أعلم، و لل اهلل وآلم علل
 و   ه أمجعني. 
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 الدرس الثاني عشر

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و ، 
 وعلل  له، و   ه أمجعني، أما بعو:

فعنا مبا نا، وأن ينأن يُفقَّهنا يف الوين، وأن يُعلَّ نا ما ينفع فنسأح اهلل 
 علَّ نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا، وع الا  اهللاا، احمه وٌل هل  والقا ر عليه.

ِنِا[كنا قو و لنا يف شر  ك اب  ْْ ِنا ِفي ِاْخِتَصار الُم ْْ ، باب ا ]زَاد الُمست
 ."الُمَبتدأة"اهلليض؛ و ص   ر أبصاب الطهار ، ووقفنا فيه عنو 

قرأ مسألة ، ولعل  تس ف هلل وت"الُمَبتدأة"يكصن مبسألة وقلنا ُم  وأ  قا الورو آ
 .-ان شال اهلل تعا،-ب  امها،   حمشرحها  "الُمبتدأة"

اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، و لل اهلل 
 وآلم وبارك علل حم ينا ى و ، وعلل  له، وأ  ابه أمجعني.

 صالويه ولل سل ني يا رب العاملني.اللهم اغفر لشيخنا ول
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 باُ  الحيِض.

َُ وُتَصَِّّي ف ن" :$قال المصن   َْطََا  واْلُمْبَتَدَأُة َتْ َُِّس َأقَََّىه  م َتغتِس انَْ
َثرِه فما دون اْغَتَسََّتْ  َْ ِْْضي ما انْطاع، ف ْن َتَكرىَر  ال ًا فَحْيضه وتََ  إذا َُ

ان بعُض دِمها أحمَر وبَوَجَب فيه، وإن َعبَََر أَثَره فُمست عُضه حاض ه، ف نَ 
ُْْ  عن أقَََِّّه فه  َحْيُضها َتْ َُِّسه ف ،ولم يََْعبَُْر أَثَره ،أس دَ  ي الشهِر ولم يََنَْ
غالَب  َّستج ، واُحمُر استحاض ه، وإن لم يكْن دُمها ُمَتَميًَِّزاوالثال  الثاني

َِّ شهٍر. و)اْلُمستحاَضُ ( المعتاَدُة ول  مُ  ُس عادَتها. َميََِّزًة َت َِّ الحيِض منَ 
وإن َنِسَيْتها َعِمََّْت بالتمييِز الصالِح، ف ن لم يكْن َتمييزه فغاِلُب الحيِض  
َالعاِلَمِ  ِبَمْ ِضِعه الناسيِ  لَعَدِده، وإن َعََِّمْت َعَدَده وَنِسَيْت َمْ ِضَعه من 

َمْن ال عادةَ لها و  َتمييَز، وَمن زَاَدْت  الالشهِر ول  في ِنْصِفه َجَََّسْتها من أوىِلهَ 
ََْ  عن العادِة  َْدىَمْت َأَو تََعخىَرْت فما َتَكرىَر  ال ًا فحيضه وما نََ عادُتها أو تََ

، وَمن  ،َهرطُ  وما عاَد فيها َجَََّسْتُه، والص فرُة والُكدرُة في زمِن العادِة حيضه
َثَره. لم يََْعبَُْر أرأْت ي ًما دًما وي ًما نْاً  فالدُف حْيضه والنْاُ  طُْهره ما 

َِّ صال  َ َُ فََْرَجها وتََْعِصُبه وتَت ضىُع ل قِت ٍة و)اْلُمْسَتَحاَضُ ( ونحُ ها تََْغِس
ََ، وال ُت طَُع إال ما خ ِ  الَعَنِت،  وُيْسَتَحب  ُغْسَُّه ا وُتَصَِّّي فَُُروًضا، ون اِف

ِة )النََِّفاِس( أربع ن ي ًما، وَمَت  طَ  َِّ َصالٍة، وأَثُر ُمدى ََّه َتَطهىَرْت ُهَرتْ لك  قََبَْ
ََ اُربعيَن بعَد التطهيِر، ف ن عاَوَدها الدفُ  َها قب َُ  يهاف وَصَّىْت،  وُيْكَرُه َوَط

ِْْضي ال الص ف فمشك كه فيه َتص ُف وُتَصَِّّي، وتََ حْيِض فيما ال اجَب، وه َ 
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ِة والبَّ ِغ، وإن َوَلدَ  ُُْر غيَر الِعدى َ  وَيْحُرُف وَيِ ُب وَيْس  تََْ َ َمْيِن فَعوىُل تْ َيِح
 ".النِّفاِس وآِخُره من َأوىِلهما

: من  ة المُ   وأ  ! ط عاا حنن ا ن  $قاح املؤلف  يُ ني حكم المُ   وأ ، أوالا

ه ، و ق$حمشر  مسألة المُ   وأ  يف باب اهلليض علل مق ب ا مام أمحو 
ر والوعصبة، رمبا من مل يكن م خ  الفقه أو  وواا يفاملسألة فيها شةٌل من الُعسه

يها والكالم القصح ف -الد آنقكر ا-كقا توُعب عليه  قه املسألة، و قه املسمألة 
 .$القل آنقكره  ص من مفر ات املق ب؛ مق ب ا مام أمحو 

، ،  قه المُ   وأ ، جال ا اهلليضهي التي بدأ بها الحيض ُول مرة الَُمبتدأة:
د ر  فال أكن أن تكصن مع ا  ؛ العا   تل ُ حميح هلا اهلليض أوح مر ، مبا أ ا أوح م

ملن هلا حيض،  قه أوح مر  أيئها اهلليض، رأت الوم، ماها تون  ! تع مه حيضاا، 
 وجتلي، ليي علل الكرآة!!

عا : جتلي يعا توي الوال  والوصم، ي-قاح يف  قا ال اب-املقوص  باالصو 
رين آاعة،  جتلي ! أربعة وعشجتلي عن الع ا  ، ف ،و،ي الوال  والويام، ا، م 

بعو اأربعة والعشرين آاعة ماها تون  ! قاح ل : بعو اأربعة والعشرين آاعة 
ت  سين وتولة، وتُعطة حمفسها حكم الطا رات، أكن أ ا ليسد طا ر  أكن 

 أ ا حاحلض !!

 - احيف اح -لكنها آ عطة حمفسها ا ن حكم الطا رات اح ياطاا؛ الح  اح 
 حالة طُهر. ف اها تون  بعو أربعة وعشرين آاعة ! ت  سين وتولة، أ ا تكصن يف
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وت عامين م  حمفسها بأحكام الطا رات، ا، م  ! قاح ل : عنوحما اح  االن، 
 -القس ة العقلية  ة ثالث اح  االت:

أن ينقط  الوم أقين من يصم وليلة؛ ملا جال ا الوم  قه  االحتمال اُول: -
اماا، ما حك ها  قه ! حمقصح:  قا الوم ليي  يض، جال ا آاع ني، واحمقط  مت

  لصحما حمأ ق االح  االت كلها.

اهاا اها جال ا الوم أقين من يصم وليلة، واحمقط  متاماا، ومل يرج ، فإ ا يف اهللقيقة  
كاحمد مل تكن حاحلض،  قا أن أقين اهلليض كم ! يصٌم وليلة، افرض أ ا تركد 

 ،   آاعات!!  ن ه حيضاا وتركد الوالالوال  أو شةل يف  الح  قه ثالث أرب
 ف ا الصاجب ! أن تقضة.

 قا االح  اح اأوح أن يأتيها الوم أقين من أقين اهلليض؛ يعا أقين من أربعة 
 وعشرين آاعة وينقط   الص متاماا، فهقا الوم ليي  يض.

ال، يييو عن اليصم والليلة،  قا القل قلناه ق ين قليين؛ أ ا  االحتمال الثاني: -
لي عن الوال  والويام أربعة وعشرين آاعة، وبعو اأربعة وعشرين آاعة جت

 تق ب ل   سين، وتولة، وتُعطة حمفسها حكم الطا رات، ا، م  !

ا ن عنوحما اح  الني: االح  اح اأوح أن ينقط  الوم ق ين أن توين ا، أكلر 
م، احوم ااهلليض، أو ق ين أن جُت،اوز أكلر اهلليض؛ يعا احمقط   مها بعو عشر أي

عشر يصماا، أربعة عشر يصماا، لكن مل جتاوز مخسة عشر يصماا، ماها تفعين ! ممكن 
 يصمني، ثالثة.
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املقوص  أحمه زاحلو عن اليصم والليلة، ومل ُأاوز مخسة عشر يصماا، اها احمقط  الوم ماها 
تون  ! ماها تفعين اها احمقط  الوم ! ت  سين مر  ثاحمية، وتولة، ط عاا  ة أ الا 

 من بعو اليصم والليلة، مس  ر  تولة، ولكن  نا ت  سين مر ا ثاحمية. تولة

اعلم باملناآ ة: الع ين ليي علل  قا، لكن  قا املق ب، اعرفصه وافه صه، ولكن 
 ين ع ين النسال علل  قا ! ال، ح  يف كلي من مساحلين  قا ال اب أشار 

و  الفه عن اهللهاول يف "ا قناي" قاح: "وال يس  النسال  قا، والع ين علل
 النسال".

احم هينا من الشهر اأوح؛ الشهر اأوح اف ض أن  مها احمقط  بعو اثىن عشر يصماا، 
ر اغ سلد، جتي  الشهر اللان حمفي القضية؛ يصم وليلة   ت  سين وتولة، وتس  

تولة، احمقط  الوم ماها تون  ! ت  سين مر  ثاحمية، الشهر اللاليت حمفي القضية؛ 
 ت  سين،   تولة ا، احمقطاي الوم، وت  سين مر  ثاحمية. جتلي يصم وليلة،  

اللالثة أشهر  قه تنمثر فيها كم مو  الوم، قاح ل : الشهر اأوح جال ا الوم 
اثىن عشر يصماا، الشهر اللان اثىن عشر يصماا، الشهر اللاليت اثىن عشر يصماا، قلنا 

تب  ، ما القل ي  هلا: لقو  رته مع ا  ، ما ُعوته ُم  وأ  ا ن،  رته مع ا 
 علل كص ا مع ا   !

 أن الشهصر اللالثة  قه أحمده كنده حاحلض ا، -اك شفنا-حمقصح هلا: ت ينا ا ن 
اليصم اللان عشر، كنده يف اهللقيقة حاحلض، وحمع قر يعا علل أحم ه  ليده وكقا، 

 ولكن احمه ُحكم بقل ،  الفقهال يقصلصن هبقا اح ياطاا،  قه اهللالة اللاحمية.
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تكرر هلا ثالث شهصر فهص حيضها، وقو يكصن كين الشهصر علل عو   واحو، ف ا 
اثىن عشر يصماا، اثىن عشر يصماا، اثىن عشر يصماا، اهلل و هلل رب العاملني، قو يكصن 

 لص جال ا الوم الشهر اأوح اثىن عشر يصماا، والشهر -يقصلصن-فيه ا  الف ملالا 
 عشر  أيام، كم !اللان أربعة عشر يصماا، والشهر اللاليت 

قالصا: حمأ ق باأقين؛ أن اأقين قو تكرر ثالثاا، وعنو م أن العا   تل د بلالثة 
شهصر، اهاا ما القل تكرر ثالثة شهصر ! الشهر اأوح كان فيه عشر ، والشهر 
اللان كان فيه عشر ، واللاليت كان فيه عشر ، لكن الياحلو  ص القل مل ي كرر 

 ، قلنا: عا ت  عشر  أيام.ثالثاا، فأعطينا ا عا  ا

 قه اهللالة اأو،، و قه آهلة مقارحمةا مبا بعو ا. احم هينا من اهللال ني اأو، واللاحمية 
 أن الوم مل ُأاوز أكلر اهلليض.

  مها جاوز أكلر اهلليض؛ اغ سلد بعو يصم  وليلة، ط عاا جلسد الحال  الثالث : -
ولة غ سلد و لد، واآ  رت تيصم وليلة،  قه ُم  وأ  جلسد يصم وليلة،   ا

ا، أن جال مخسة عشر  يصماا، والوم مس  ر، وجتاوز مخسة عشر يصماا،  قه ما 
 اهللين فيها !

؛   ،ُنه ت اوز أَثر الحيض قه ميم أن الوم القل جال ا ليي كله  م حيض 
اهاا يصجو عنو ا حيض، ويصجو عنو ا اآ  الة، كيف ُايي ! يقصلصن: يُرج،  يف 

لة ا، متييي الوم، فإها كان الوم م  يياا ملا تعوت مخسة عشر يصماا، قالد:  قه اهللا
 ما ولعة !
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حمقصح:  ين الحمثده ت ُي يف الوم ! قالد: حمعم؛ بعو اليصم ال اآ   ار الوم لصحمه 
أمحر، تسعة أيام جالن الوم أقرب ا، السصا ، واليصم العاشر الحمثد ت ُي  ار 

م العشرين، أو اتوين بالشهر اللان ممكن، ماها حمقصح أمحر، واآ  ر أمحر ا، اليص 
هلا ! حمقصح هلا: اهاا حيض ه تسعة أيام، الشهر القا م اها اآ  ر علي ه الوم كم 

 جتلسة !

جتلسني تسعة أيام من الشهر اللان، ما حمن مثر، ليسد ملين اأو،  قه، العا   ال 
رض بعا   ،  ين به، ما مل يُعاتل د اال ب كرر ثالثة أشهر، أما ال  يي م  ُوجو عُ 

 كان هلا متييي، تع ين بال  ييي.  -اهلل و هلل- قه 

ما هلا متييي، جتاوز الوم مخسة عشر يصماا، قالد:  -أيها ا  ص  الكرام-اللاللة 
ماها أفعين ! قلنا: عنوحما حيض وعنوحما اآ  الة،  ين الحمثده ت ُي يف الوم ! 

ا؛ الوم علل  يئ ه من اليصم  ، اأوح ا، اليصم العشرين أو أكلر من هل قالد: أبوا
ن ، ُم  وأ  ما عنو ا عا  ، وال أكُنها ليست معتادةال أكن أن حمرج  للعا  ؛ 

 أن حمقصح: ارجعة ا، ال  ييي؛ أحمه ليي هلا متييي، فهقه ترج  ا، غالب اهلليض.

يه يع م لحمقصح هلا: بعو الشهر اللاليت جتعلني حيض  آ ة أو آ عة أيام، والياحلو ع
 اآ  الة،  قه مسألة المُ   وأ .

! جتلي : اهاا ما حكم المُ   وأ ه "واْلُمْبَتَدَأُة َتْ َُِّس َأقَََّىه": $قاح املؤلف 
اأقين، و قا اهللكم تش ك فيه كين ُم  وأ ؛ أ ا جتلي أقله، ما معىن جتلي أقله ! 

 ت ك الوال  والويام يصم وليلة،   ماها تون  !
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َُ وُتَصَِّّي "قاح ل :   ين عنوحما : بعو أربعة وعشرين آاعة، بعو هل  حي "م َتغتِس
 -اح  االن:

 أن ينقط  الوم أقين من مخسة عشر يصماا. االحتمال اُول: -

 أن ُأاوز اخل سة عشر يصماا. االحتمال الثاني: -

 ا ن اعا   ملا شرحناه؛ يعا القل شرحناه وحمُعيوه م  كالم املؤلف.

َثرِه فما دوناُول: " االحتمالقاح:  َْ َُ ََْطَا  شر : احمقط  خل سة ع"ف ن انَْ
يصماا، ف ا  ون يعا ف ا  ون اخل سة عشر، احمقط  بعو مخسة عشر، مل يي  علل 
مخسة عشر، أو حمقص عنها ما يف مشكلة، أربعة عشر، ثالثة عشر، اثىن عشر، 

 قط .ماها تون  بعوما ينقط  الوم ! ا ن الوم مل ُأاوز أكلره، احم

هر، : مر  ثاحمية،  قا ُغسين ثان  يف حمفي الش"انْطاع إذا اْغَتَسََّتْ "قاح املؤلف: 
 واها تكرر هلا  قا اهللاح ثالثة أشهر !

رر : بنفي القور، فقو  ارت مع ا  ا، وهل  القور امل ك"ف ْن َتَكرىَر  ال ًا"قاح: 
 حيٌض.

 يٌض.فالقور امل كرُر ح: ما  ص اهلليض ! "فَحْيضه  ف ْن َتَكرىَر  ال ًا"قاح: 

ِْْضي ما َوَجَب فيه"قاح:  : من الوصم وال من الوال  ! من الوصم، أما "وتََ
الوال  فال تُقضل، يعا لص أ ا بعو اليصم اأوح وافق رمضان، و امد، من اليصم 

د هلا  قه اأيام ملا ث   -القل احمقط  فيه الوم-اأوح ا، اليصم ال اآ  ملالا 
 وجب علي  أن تقضة  قه اأيام.العا  ، حمقصح: 
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فإن تكرر ثالثاا ف يٌض تقضة ما وجب فيه،  قا ان تكرر ثالثاا، و ين فيه اح  اح 
؛ أال يعص  الوم ثالثاا، جال ا  ثان  غي أحمه ي كرر ثالثاا ! قاح:  ناك اح  اح ثان 
الشهر اأوح، والشهر اللان، واحمقط  عنها،  ار هلا ع لية، أو شةل من  قا 

يين، املهم احمقط  عنها الوم ومل يرج  اليها؛ يعا جال ا شهر أو شهرين ومل الق 
 يرج  اليها، ف ا اهللكم !  ين تقضيه أو ما تقضيه !

ِْْضي ، َحْيضه ف ف ْن َتَكرىَر  ال ًا"مفهصم كالم املؤلف أ ا ال تقضيه؛ أحمه قاح:  وتََ
و تصقف  ا لص أيسد أ، وان مل ي كرر فال قضال، ويقكرون قالصا: ك"ما َوَجَب فيه

 الوم.

أن خي لف القور؛ تكرر ثالثاا لكن م  اح  اح القور، قلنا:  االحتمال الثال : -
 يؤ ق مباها ! باأقين؛ القور القل تكرر.

َثرِه فما دون"االح  اح اأوح قاح:  َْ َُ ََْطَا   ."نْطاعا إذا اْغَتَسََّتْ  ف ن انَْ

ف ا  "وإن َعبَََر أَثَره"ؤلف قاح: االح  اح اللان: ان جاوز اأكلر، هكره امل
؛ مس  الة في ا جاوز اأكلر يقيناا، لكن م  "ُمستحاض ه  "هيحك ها ! قاح: 

 بوأت اآ  ال ها !  قا ا شكاح القل آيُ ينه بعو قليين.

ان عم أكلره ف س  الة ُم  وأ ، وهلا حال ني: مميي  وغي مميي ؛ فامل يي  ماها 
ان "تون  ! قاح ل :   ي . قه امل ي "بعُض دِمها أحمَر وبعُضه أس دَ ف نَ 

: تحاض ه"والثال ، واُحمُر اس فه  َحْيُضها َتْ َُِّسه في الشهِر الثاني"قاح: 
ا وآأرج  اليها، قاح: ان كان بعض  مها أمحر وبعضه أآص   جتاوزت كل ة ع وا
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،  فهص حيضها، ما  ص حيضها ! اأآص ، جتلسه يف الشهر اللان وليي يف الراب
خبالف العا  ، قلنا: العا   ال تكصن عا   اال بعو ال كرر، أما ال  ييي قاح: م اشر ا 

 جتلي يف الشهر اللان؛ وهلقا يف حمسخ كم: يف الشهر اللان واللاليت.

فهص حيضها جتلسه يف الشهر اللان، واأمحر اآ  الة، م  جالكه اللصن 
العاشر، اهاا أحمده من اليصم العاشر  اأمحر ! قالد: جالن اللصن اأمحر من اليصم

 يف اآ  الة، وما ق له يف حيض.

َل  إل  تنبيه: ، ومتييٌي قاح ل : ال  ييي حمصعان؛ متييٌي  احل لكن هنا نبه  الم
غي  احل؛ فال  ييي الواحل يُع ين به، وتع م مميي  علل اهللكم القل هكرحماه، 

   احل !وال  ييي غي الواحل ال يُع ين به، كيف متييي غي

قاح ل : متييي غي الواحل اها عم الوم اأآص  أكلر اهلليض؛ يعا جال ا الوم 
أآص  آ ة عشر يصماا،    ار أمحر،  ين أكن يُع ين بال  ييي ! حمقصح هلا: اع لة 

 بال  ييي واأآص  حيض، وال ما أكن !

 يُع ين ال، اهاا ُن العمَ به يُفضي إل  م اوزة أَثر الحيضال أكن، ملاها ! 
ان بعُض دِمها أ"به،  قا متيٌي غي  احل، و قا معىن قصح املؤلف:  حمَر ف نَ 

 ، ما  ص القل مل يعم أكلره ! اأآص ."ولم يََْعبَُْر أَثَره ،وبعُضه أس دَ 

ُْْ  عن أقَََِّّه فه ، ولم يََْعبَُْر أَثَره"قاح:  َحْيُضها  -ديعني اُس  - ولم يََنَْ
 ."، واُحمُر استحاض ه َتْ َُِّسه في الشهِر الثاني
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أحمه جاوز الوم أكلر اهلليض، ومل تكن مميي ، ما عنو ا متييي،  الحال  اُخر : -
لم  وإن"الوم كله علل لصن واحو، وكله علل  يئة  واحو ، ماها تفعين ! قاح: 

، "حيضغالَب ال جَّست ُمَتَميًَِّزا -وهي المستحاض  الَُمبتدأة- يكْن دُمها
 من كين شهر  الل. و ص آ ة أو آ عة أيام

 ، أل يصم جتلي ! ط عاا أحمد تف ض املس  الة ممكن أن يكصن الوم مس  ر أ الا
يعا مس  ر اأرب  شهصر كلها، م وين ب عضه، أو مخسة شهصر أو آ ة شهصر 
م وين الوم ب عضه، يف الشهر اأوح م  بوأ معها الوم  قا أوح شهر ا، وليي 

هر ا عشر ، اليصم القل بوأ فيه الوم  قا أوح شهر ا واحو ىرم، ممكن أوح ش
 أوح شهر ا.

ويف الشهر اللان آ هلي آ ة أو آ عة أيام من واحو بالشهر اهلالل، وال من 
عشر  ! علل اف اض أحمه بوأ معها الوم عشر ، آ هلي من عشر  آ ة أو آ عة 
أيام، الشهر القل يليه آ هلي من عشر  آ ة أو آ عة أيام، لكن م  جتلي 

 غالب اهلليض ! قاح ل : من الشهر الراب .

أما الشهر اأوح واللان واللاليت جتلي كم ! يصم وليلة فقط، ك ا قلنا: جتلي يصم 
وليلة يف الشهر اأوح، وجتلي يصم وليلة فقط يف الشهر اللان، وجتلي يصم وليلة 

ل ليف الشهر اللاليت، والشهر الراب   ص القل جتلي فيه غالب اهلليض، وترج  ع
 ما آ ق.
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 جَّست ًزاُمَتَميَِّ  -يعني المستحاض  الَُمبتدأة- وإن لم يكْن دُمها: "$قاح 
القل يكصن كم يصم ! آ ة أو آ عة أيام من كين شهر، اب والا ": غالَب الحيضِ 

 من الشهر الراب .

احم هينا من المُ   وأ ، ف ن فه ها فلي  و اهلل، حمأش ا ن ا، أحكام املس  الة. 
 هلا قاعوتان: -أيها ا  ص  الكرام-ة واملس  ال

 قاعوٌ  ت علق باملو . -

 قاعوٌ  ت علق باملصل . -

عنوحما املو  كم يصم ! مخسة، وال عشر ، وال عشرين،  قا السؤاح اأوح حمريو له 
قاعو ، وط عاا ال يصجو عشرين يف اهلليض، لكن عنوحما السؤاح اأوح ي علق بعو  

 اأيام.

ر  نض  له القاعو  اللاحمية؛ ي علق افرض قلنا هلا: حيض  عشالسؤاح اللان القل آ
أيام، و ة الوم مس  ر عليها، مس  ر كين الشهر، عشر  أيام أجلسها م  ! من 
 أوح الشهر اهلالل ! وال من وآط الشهر اهلالل ! وال من   ر الشهر اهلالل !

؛ يعا ملا حمريو العا   امل علقة بالعو ؛ املرج  يف اهلليض ا، نعخذ الْاعدة اُول :
أن ايي بني اهلليض واالآ  الة حمرج  أوالا ا، العا  ، فإن مل أكن، فنرج  ا، 
ال  ييي، فإن مل أكن فنرج  ا، غالب اهلليض، ط عاا ملا حمقصح: حمرج  ا، العا  ، 

 فإن مل أكن؛ ان مل أكن الرجصي ا، العا   له  صرتان:

 ا  .أال تكصن مع  الص رة اُول : -
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أن تكصن حماآيةا لعا  ا؛ تقصح: أحما مع ا   ول عا   مس قر ،  الص رة الثاني : -
ولكن حمسيد،  ين  ة أرب  أيام وال عشر أيام، حمسيد، فنقصح: احم قلة ا، املرحلة 
اللاحمية، الع ين مباها ! بال  ييي، فإن كان  ناك  ٌم م  يي ع لد بال  يي، ان مل 

هلليض آ ة أو آ عة أيام،  قه قاعو  املو  أو يصجو متييي رجعد ا، غالب ا
 العو ؛ العا     ال  ييي   غالب اهلليض.

حمقصح املرأ  علل حمصعني؛ عاملةا بشهر ا؛ تعرف شهر ا  ة م   قاعدة الم ضا:
ي وأ، فيكصن جلصآها يف اهلليض من أوح شهر ا، ما هلا عالقة باهلالح، شهر ا 

 عة يف الشهر، اهاا شهر ا ي وأ آ عة، اهاا  ة، ملالا جال ا الوم أوح مر  يصم آ
 ان كاحمد عاملةا وهاكر ا لشهر ا، فإ ا جتلي اهلليض من شهر ا.

ان حمسيد شهر ا، فإ ا جتلي من أوح مصل   حي  له، ملين ماها ! قالد: أحما 
حيضة ي وأ يف اللليت اأوح من الشهر، أو ي وأ حيضة يف اللليت اأ ي من 

 ص أوح اللليت اأ ي وال وآطه وال   ره ! ف هلي  الشهر، ولكن ما أ رل  ين
 أوح املصل ، أوح اللليت اأ ي.

ان مل ت قكر شيئاا!! قالد: ما أ رل، الشهر كله ىين اح  اح، ف هلي من أوح 
 .ادة""والَُمستحاض  المعتبقصله:  $الشهر اهلالل،  قا الكالم هكره املؤلف 

:  قا ا ن "ل  ُمَميََِّزًة َت َُِّس عادَتهاو)اْلُمستحاَضُ ( المعتاَدُة و ": $قاح 
عنوحما عا   يُع ين هبا، والمُ س  الة املع ا   جتلي عا  ا، ولص كاحمد  قه 
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الم س  الة مميي  وتعارلد عنو ا العا   وال  ييي!! قالد: أحما عا ش عشر  أيام، 
 لكن اآ  ر الوم أآص  وان أيام، المُ س  الة ط عاا.

س  الة الوم فيها مس  ر، ما الد  مها ينقط  ق ين أكلر حنن حم كلم عن الم ُ 
لكن  قه ُمس  الة،  مها مس  ر، وهلا عا    -ان شال اهلل-اهلليض  قا آيأش 

عشر  أيام، واآ  رار الوم،  ار الوم يأتيها واحمية أيام علل  يئة  م اهلليض، 
 وال اقة علل  يئة االآ  الة، جتلي عشر  وال واحمية !

عا   م  ال  ييي جتلي العا  ، العا   مقومة علل ال  ييي، قاح ل : تعارلد ال
فد ا، ال  ييي، ، وال تل "و)اْلُمستحاَضُ ( المعتاَدُة ول  ُمَميََِّزًة َت َُِّس عادَتها"

و)اْلُمستحاَضُ ( المعتاَدُة ول  "ما  ام عنو ا عا  ،  قا معىن قصح املؤلف: 
 اها كاحمد هاكر ا لعا  ا، و ة القسم اأوح. ، و قا"ُمَميََِّزًة َت َُِّس عادَتها

: الناآية لعا  ا، والناآية لعا  ا اما حماآية للعو  واملصل ، أو الْسم الثاني -
 حماآية للعو  فقط، أو لل صل  فقط.

 حماآية لعو  العا  ؛ قالد: العا   كاحمد جتيئا عو  أيام ولكن حمسيد كم. -

س  ر، تقصح: واهلل ما أ رل  ة كاحمد حماآية للعو  واملصل ؛ ا ن الوم م -
حيضد أوح الشهر، وال وآط الشهر، وال   ر الشهر،  قه حماآية للعو  

 واملصل .

 وقو تكصن حماآية للعو  فقط، وقو تكصن حماآية لل صل  فقط، ماها تفعين ! -
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واملصل   الناآية للعو  -ق ين أن حمقرأ كالم املؤلف-هكرحما لكم القاعو ، ماها تفعين 
ون  ! ان كاحمد مميي  ع لد بال  ييي، وان مل تكن مميي  غالب اهلليض، ماها ت

من أوح الشهر وال وآطه وال   ره ! ان كان هلا مصل ؛ تقصح: واهلل  ص يف   ر 
الشهر، لكن ال أ رل من أل ا  ر، جلسد من أوح املصل  املمثنصن، أو املصل  

 لشهر اهلالل.املعلصم، وان مل تعلم مصلعاا جلسد من م  ! من أوح ا

 حم وأ مبن حمسيد عا  ا عو اا ومصلعاا، ماها تون  ! أواًل: -

و ة أيضاا  : حمسيد العا  ،"وإن َنِسَيْتها َعِمََّْت بالتمييِز الصالحِ ": $قاح 
 هلا حال ان:

 أن يكصن هلا مميٌي  احل، ف اها تون  ! تع ين بال  ييي الواحل. الحال  اُول :

، ف اها تون  وان مل ي الحال  الثاني :  !كن هلا متييي، أو كان ال  ييي غي  احل 

غالب  : غالب اهلليض، جتلي"َتمييزه فغاِلُب الحيضِ  لها ف ن لم يكنْ "قاح: 
اهلليض، واها جعلنا  قه في ن حمسيد املصل  متاماا، فإ ا جتلي غالب اهلليض 

 عاا.ومصل من أوح الشهر، أو من أوح املصل  املعلصم،  قه الناآية لعا  ا عو اا

يعا  ة عاملة مبصلعه، لكن حماآية  الناسي  لَّعدد ما عَّمها بالم ضا: -
 لعو ه، ما حك ها !

صلعه الناآية : يعا وكقل  العاملة مب"َالعاِلَمِ  ِبَمْ ِضِعه الناسيِ  لَعَدِده  "قاح: 
لعو ه فإ ا جتلي يف املصل  القل تعل ه، كم يصم ! غالب اهلليض، فكقل  
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صل ؛ تقصح: تعرف أن حيضها ي وأ يصم آ عة يف الشهر اهلالل، لكن العاملة بامل
 ما تورل  ين  ص عشر أيام وال آ   أيام!! ماها تون  !

حمسيد العو ، ف هلي من آ عة يف الشهر ملو  آ ة أو آ عة أيام، ط عاا ملا حمقصح: 
وكقا،  اآ ة أو آ عة بال  رل، ما   ار آ ة أو آ عة، ال، تنمثر يف قراب ها وأ صا 

 و  ار اما آ ة أو آ عة، فإن وجوت أ صا ا وقري ا ا آ ة جلسد آ ة، و كقا.

 قه اللاحمية الد تكصن عاملة باملصل ، وحماآية يف العو ؛ فهة حمسيد عا  ا عو اا 
 ال مصلعاا.

عكسها؛ عاملة بالعو ؛ تقصح: أحما عارفة أن عا  ا تسعة أيام،  الحال  الثالث :
أيام ما أ رل من أين؛ من أوح الشهر وال من وآطه وال من  لكنها تقصح: تس 

   ره ! ف ا حك ها !

وإن َعََِّمْت َعَدَده وَنِسَيْت َمْ ِضَعه من الشهِر ول  في ِنْصِفه َجَََّسْتها "قاح: 
َمْن ال عادَة لها وال َتمييزَ  :  قا حك ها؛ عل د العو  وحمسيد "من أوىِلهَ 

و  ما لنا كالم معها يف العو ، فالعو  معلصم،  ة املصل ، ما  ام أ ا عل د الع
تريو أن تسألنا عن املصل ، حمقصح هلا: تعا،؛  ين عنوكه أيام من الشهر تعل ني 

 أن اهلليض يأش فيها !

قالد: حمعم؛ اهلليض يأش م أكو  أحمه ليي يف العشر  اُأو،ح، لكن من يصم احوم 
 ل يصم ! من اهللا ل عشر.عشر ا،   ر الشهر كله ىين اح  اح، جتلي من أ
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ا ال أ رل؛ أكن يف أوح الشهر، وأكن يف وآطه، وأكن  واهللالة اللاحمية تقصح: أبوا
 يف   ره، ف اها تون  ! من أوح الشهر اهلالل.

:  "اوإن َعََِّمْت َعَدَده وَنِسَيْت َمْ ِضَعه من الشهِر ول  في ِنْصِفه َجَََّسْته "قاح: 
: أل من أوح املصل  المُ   ، هين، "من أوىِله"ملعلصم، أل جلسد عو  أيام العا   ا

واال ف ن أوح الشهر، وليي مقوص  من أوله يعا من أوح الشهر اهلالل، ال، 
أوح الشهر اهلالل حييت مل يصجو عنو ا اح  اح، أما اها كان عنو ا مصل   ص 

ي يف أوح لفقط ىين االح  اح، وا  ر مس  عو، فاملس  عو ال جتلي فيه، وااا جت
 المُ    هين.  قا بالنس ة للُ س  الة املع ا  .

 -حمأش ا ن ا، املس  الة غي املع ا  ؛ وهلا حال ني:

 أن يكصن هلا متييي، ف اها تون  ! جتلي بال  ييي، واهلل و هلل. الحال  اُول :

عادَة  َمْن الَ  "اها مل يكن هلا عا   وال متييي، و قا ال هصش قاح:  الحال  الثاني :
نه غير الَُمبتدأة ُ؛ يعا كُ   وأ  ال عا   هلا وال متييي، ملاها ! َمن"  لها وال َتمييزَ 

 قصح !، ملاها ما حمقور حميصُعب أن يُْال فيها، ما تْدر تْ ل فيها ما لها عادة

أحمه لص كان عنو ا عشر أيام، مخي أيام، آد أيام، ماها آيوي ! العا   مخي 
ليه آ   أيام،  ارت عا  ا رفعنا ا آ ة، ما  ام تكرر ثالثاا أيام، الشهر القل ي

فإ ا تن قين، وآيأش معنا مسألة االحم قاح ا، عا    أ رم؛ يعا ممكن ت  ي عا  ا، 
 وآنُ ني أن ت ي العا   ال يكصن اال بلالثة أشهر.



369 
 

ي ما حك ها ! يالد ما هلا عا   وال متي "ََمْن ال عادةَ لها وال َتمييزَ   "قاح املؤلف: 
 جتلي غالب اهلليض.

ها وإن َعََِّمْت َعَدَده وَنِسَيْت َمْ ِضَعه من الشهِر ول  في ِنْصِفه َجَََّستْ " ص قاح: 
َمْن ال عادَة لها وال َتمييزَ  ي، : من مل يكن هلا عا  ، وليي هلا متيي"من أوىِلهَ 

لي ! وحولد هلا االآ  الة، وحمسيد املصل ، جتلي من أوح الشهر، وكم جت
 غالب اهلليض.

ان عل د أوح الوم يف أل يصم جلسد من اليصم املعلصم، وان مل تعلم جلسد 
من أوح املصل  المُ   ، هين، وان كان كله مصل  اح  اح جلسد من أوح الشهر، 
علل القاعو  الد قلنا ا يف اأوح، حمفسه كله تط يق علل القاعو ، ليي فيه شةل 

 ن.جويو. آأُعيو لكم القاعو  ا 

احم هينا من  قا امل  يت، آنأش ا، م  يت ت ي العا   ا ن، ق ين أن حمن قين ا، 
م  يت ت ي العا   حمرج  للقاعو ؛ من جهة العو  ا، أل شةل  ترج  املرأ  يف 
عو  أيام حيضها؛ ل  ييه من اآ  ال ها ! أوح شةل العا  ، ان مل تصجو أو مل 

 لع ين بال  ييي ف الب اهلليض.أكن الع ين هبا فال  ييي، ان مل أكن ا

قلنا لكم: ان مل أكن اما يف حالة أ الا ليي هلا عا  ، أو هلا عا   ولكنها 
حمسي ها، وكقل  ال  ييي اما ال يصجو متييي، أو يصجو متييي غي  احل، متييي غي 
 احل كمممم ال متييي، فإن مل أكن الع ين بال  ييي فإ ا تع ين ب الب اهلليض آ ة أو 

أيام، ط عاا  قا الكالم كله علل املق ب، أما ع ين النسال  قا أمٌر   ر.  آ عة
  قا من جهة العو .
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اأ ين أ ا جتلي املصل  املعلصم، ما  ام معلصم ليي لنا كالم،  من جه  الم ضا:
ان مل يكن معلصماا جتلي من أوح اث  هين، ان كان الكين مصل  اح  اح جتلي 

 من أوح الشهر اهلالل.

ا ن ا، ت ي العا  ، املرأ  هلا عا  ،  قه مع ا  ،  ين عا  ا ممكن ت  ي وال  حمأش
ما أكن ت  ي ! قاح ل : ممكن ت  ي، وآُأخلص لكم فقط بعض املساحلين ق ين 

 أن حمقرأ.

ت ي العا   يكصن يف العو  بالييا   أو النقص، ويكصن يف املصل  باالحم قاح؛ بوح 
آط الشهر،  قا من جهة العو ، يكصن يف العو  ما كاحمد أوح الشهر  ار يف و 

 ويكصن يف املصل ، ويف العو  قلنا له  صرتان: الييا   والنقص.

ويف املصل : يكصن بال قوم وبال أُ ر؛ يعا ي قوم بوح ما أيئها يصم عشر   ار 
يأتيها يصم مخسة، أو بال أُ ر بوح ما أيئها يصم عشر  يوي أيئها يصم مخسة 

 عشر.

حيوين يف مسألة هلا ارت اط؛ و ة مسألة ت ي لصن الوم يف زمن العا  ؛ و ة  وقو
الُوفر  والُكور ، اها كان يف زمن العا   فهص حيض وآنُ ينه، ال  يي يف العا   

 -علل حمصعني:

ما يف قر االحم قاح اليه ا، تكرر، ما يُع ين به بعو ال كرر ثالثة أشهر، وما يُع ين 
شةل يُع ين به بال كرر، و ناك شةل يُع ين به من غي  به من غي تكرر،  ناك

 تكرر، وا ن حم ني كين واحو.



371 
 

؛ الييا   : الييا   وال قوم وال أ ر-و ص اأ ين-أما ما ال يُن قين اليه اال بال كرار  -
  قه يف العو ، وال قوم وال أ ر يف املصل .

َْدىَمْت َأَو تَ ": $قاح املؤلف  َكرىَر  ال ًا َعخىَرْت فما تَ وَمن زَاَدْت عادُتها أو تََ
ََْ  عن العادِة ظَهَر وما عاَد فيها َجَََّسْتُه، والص فرُة والُكدرُة  فحيضه وما نََ

 ."في زمِن العادِة حيضه 

ما ال يُن قين اليه اال بال كرر؛ و ص ثالثة مساحلين: الييا   وال قوم وال أ ر،  اُول: -
، جال ا يف شهر  من اأشهر احوم عشر فالييا   امرأ  عا  ا مس قر  عشر  أيام

يصماا، اليصم الياحلو  قا حيض وال اآ  الة !  ص يف اأ ين اآ  الة، يف الشهر 
اأوح تعطيه حكم االآ  الة، يف الشهر اللان جال ا حمفي الطريقة احوم 

 عشر، فاليصم الياحلو اآ  الة، يف الشهر اللاليت جال ا !

ا  ام أحمه جال ا احوم عشر، احوم عشر، ف ل د هلا العا   بلالثة أشهر، م
احوم عشر،  ارت عا  ا كم ! احوم عشر يصماا، وماها تفعين يف الشهصر 

لاا يف فر  -يعا يف الوال  ليي  ناك قضال-املالية ! اها كاحمد قو  امد 
الشهر اأوح واللان واللاليت وافق  صم الفرض اهللا ل عشر، ف ا اهللكم ! 

 حيض. تقضيه؛ أحمنا ت ينا أحمه

 :  قا ال بو من تكرر."وَمن زَاَدْت عادُتها"قاح: 
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َْدىَمتْ "قاح:  :  ة العا   أن يأتيها الوم من اليصم العاشر، جال ا  قه املر  "أو تََ
من اليصم اخلامي، تقومد عا  ا، حمقصح: م  جتعين مصل  العا   من اليصم 

 اخلامي ! اها تكرر هل  ثالثة أشهر.

فما "ما أيئها عشر  جال ا مخسة عشر، اها تكرر قاح: وكقل  يف ال أ ر بوح 
ال  وتل د به العا  ،  قا القل حي ال ا، تكرر، ما القل "َتَكرىَر  ال ًا فحيضه 

 يف قر ا، تكرر ! النقص.

ََْ  عن العادِة ": $قاح  : بال تكرر؛ عا  ا عشر  أيام، شهر "َهرطُ وما نََ
عو مخسة أيام، اليصم السا و يف طُهر وال من الشهصر احمقط   مها، ورأت النقال ب

 يف حيض ! طُهر ما يف  م، ف كصن طا راا ال حاحلضاا.

 و ين يف قر  قا ا، ال كرر ! ال،  ة طا ر من  قا الشهر م اشر ا.

ََْ  عن العادِة "قاح:  :  ون أن تن مثر، تقصح: واهلل أحم مثر الشهر "َهرطُ وما نََ
ما عا  اليها يف أيام عا  ا؛ رأت الطُهر اللان واللاليت، ال  الص  ص طُهر، و 

 يصمني، واال بعو يصمني رج  اليها الوم، ف ا رج  اليها الوم فهص حيض.

 : بال تكرر أيضاا."َجَََّسْتهُ  -أي: في العادة- وما عاَد فيها"قاح: 

 -  احم قين بعو هل  ا، الُوفر  والُكور ، الُوفر  والُكور  هلا حال ان:

ادِة والص فرةُ والُكدرةُ في زمِن الع"العا   فهة حيض؛ قاح:  أن تكصن يف زمن -
 ".حيضه 
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 الُوفر  والُكور  بعو زمن العا  ، فليسد حيضاا من مفهصم كالمه. -

ا، مسألة ال لفيق، ماها قاح فيها ! ال لفيق ليي يف  $  احم قين املؤلف 
 املقا ب، ال لفيق يف اهلليض، ماها قاح يف ال لفيق !

ا لم والنْاُ  طُْهره م ،َمن رأْت ي ًما دًما وي ًما نْاً  فالدُف حْيضه و ": $قاح 
أحمه  $: من رأت يصماا  ماا ويصماا حمقالا!! ا شكاح يف كالم املاتن ه"يََْعبَُْر أَثرَ 

قو يُفهم أن اليصم مع م، ال، غي مع م؛ وهلقا قاح ال هصش: "ومن رأت يصماا أقين 
 ا، ويصم حمقال، فالوم حيٌض والنقال طُهر.أو أكلر" يعا من رأت يصمني  ما 

من رأت آاعةا  ماا، وآاع ني طُهراا ! ليي مقوص  الطُهر تصقف توفق الوم، ال، 
الطُهر أال ي  ي القطنة الد ك شة هبا؛ يعا يكصن النقال من الوا ين،  ييت لص 

 اح شد بقطنة  رل القطنة حمقية ليي فيها  م،  قا  ص النقال.

ماا  ماا، ويصماا حمقالا ! قاح ل : فالوم حيض والنقال طُهر، من رأت ف ن رأت يص 
آاعةا  ماا وآاعةا حمقال !  قه مسألة ال لفيق؛ و ة ىين  الف بني العل ال يف 

 املق ب ويف  ارل املق ب،  ين تُلفق وال ال !

 املق ب عنوحما أ ا تُلف،ق، ماها حمعا ب ُلفيق ! و قه املسألة  ار هلا فاحلو ، أكن
بعض الناو يقصح كيف  قا !  قه املسألة مفيو  ح  أن وجوت بعض املقا ب 
اأ رم يف صن مبق ب اهللنابلة يف اهللىل يف مسألة ال لفيق؛ من جال ا الوم   
احمقط  وجال ا طُهر ثالث آاعات، علل مق  نا ت  سين وتنيح تطصف طصاف 

 ا فالة.
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يها   وما أكن، ف اها حمع ين ! حمُف و قا قو حُي ال اليه؛ عنو ا رحلة الطيان وعص 
بال لفيق، اغ سلة واه   للطصاف،  قا وجوت من يُفد به ح  يف املقا ب 

َ بالتَّفيَ ُاللاحمية، يُف صن به بال لفيق؛ يقصلصن: تأ ق بالقصح بال لفيق؛  نه ل  لم نْ
، وطصاف ا فالة ركن، لص رجعد ا، بال  ا بوون معناها ما ي  ز تط  

لة رجعد ُىرهم،ةا، وأكن ما ي يسر هلا ترج  مكة، ت قل ا، أن متصت طصاف افا
 ُىرهم،ة!!

فلهقا قالصا ال لفيق له فاحلو  أيضاا يف ملين  قه املسألة، ما  صر  ال لفيق ! عنوحما 
يأش  م ويأش حمقال،  ين الزم الوم يصم وليلة ! ال، ح  لص جال الوم آاع ني، 

 لنقال طُهر، و قا معىن قصله لكن بشرط.واحمقط  آاع ني، فالوم حيٌض وا

ال لفيق له  صرتان: أن يكصن جم صي الوم والطُهر جماوزاا أكلر مو  اهلليض، ك ا 
لص كان جم صي الوم واهلليض واحمية عشر يصماا، فهنا حمع م ا مس  الة، يف الياحلو 
 مس  الة، وال حمقصح: واهلل  قا الوم القل يأش!! يعا جال ا يصم حيض ويصم
طُهر،   بعو هل  جال ا الوم بعو اخل سة عشر يصماا، اف ض ممكن جم صي الوم 
واحمية أيام، لكن جم صي الوم والطُهر مخسة عشر يصماا. اهاا ما جال بعوه فهص 

 اآ  الة وليي  يض.

فإن كان الوم والنقال مل يعما أكلره، فالوم حيٌض والنقال طُهٌر، وان كان الوم 
جم صعه ا أكلر اهلليض، ف ا زا  بعو هل . ف ا جال ا فهص والنقال قو عم 

 اآ  الة.
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وَمن رأْت ي ًما دًما وي ًما نْاً  فالدُف حْيضه والنْاُ  طُْهره ما و قا معىن قصله: "
ه ! ": ما مل يعم الوم أكلره، وال ما مل يعم جم صي الوم والنقال أكلر لم يََْعبَُْر أَثَره

 ما مل يعم اجمل صي أكلره.

املساحلين الوع ة احم هينا منها، باقة ا ن املس  الة أمر ا آهين، والُنفسال أمر ا 
أآهين، حم وأ ا ن بأحكام املس  الة؛ ليي من حماحية العو  واملصل ، ال، ماها 

 تون  املس  الة !

َُ فََْرَجها وتََْعِصُبه وتَت ضىعُ ل ق": $قاح  َِّ )اْلُمْسَتَحاَضُ ( ونحُ ها تََْغِس ِتَ 
ََ، وال ُت طَُع إال ما خ ِ  الَعَنِت، وُيْسَتَحب  صالٍة  وُتَصَِّّي فَُُروًضا، ون اِف

َِّ َصالةٍ  : املس  الة هلا أحكام،  ناك أشيال واج ة علل "ُغْسَُّها لك
املس  الة، و ناك أشيال ىرمة علل املس  الة، و ناك أشيال مس   ٌة 

 لل س  الة.

َل  أمرين: - ر الم  -أما ال اجب عَّيها: فَذ

 أن ت سين فرجها وتعو ه. اُمر اُول: -

 أن ت صلأ لصقد كين  ال . اُمر الثاني: -

: من حنص ا ! من به حوٌث  احلم؛ ك ن به آلي ")اْلُمْسَتَحاَضُ ( ونحُ ها"قاح: 
، أو جرٌ  ال يرقأ، فهقا مل ٌق باملس  الة يف  قه اأحكام.  بصح 

 اهاا الصاجب عليها أمران:
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ت سين فرجها وتعو ه، اللان: أن ت صلمأ لكين  ال ، ت سين  أن اُمر اُول: - 
فرجها وتعو ه تض  يعا ملين اهللفالات ا ن، أو عوابة أو شةل من  قا؛ 

 يعا تربط  رقة أو ق اشة أو كقا،  ييت ال ت لصث وين شر الوم.

املس  الة، منن به آلي بصح، منن به جرٌ  ال يرقأ أب أن  اُمر الثاني: -
د كين  ال ، تصلأ لوال  المثهر، يولة وقد  ال  المثهر ما شال ي صلأ لصق

من فروض  وحمصافين،  رل وقد المثهر،   ين العور، أب وجصباا أن ي صلأ مر ا 
 أ رم.

ََ "و قا معىن قصله:  َِّ صالٍة وُتَصَِّّي فَُُروًضا، ون اِف : ولص  رل "وتَت ضىعُ ل قِتَ 
متكند من الوال ، رمبا ما  منها شةل، لص أليمنا ا أن ت صلأ لكين  ارل ما

اآ طاعد أن تولة؛ وهلقا حمليمها بالصلصل لكين  ال ، وبعو هل  تولة ولص 
  رل منها شةل، وكقل  من به آلي ال صح مس  ر به ال صح.

َِّ صالةٍ ": $قصله  : يرج  علل الصلصل فقط وال يرج  علل غسين "ل قِتَ 
سين الفرل ال  ! ال، غالفرل وعو ه أيضاا ! ت سين فرجها وتعو ه لصقد كين  

وعو ه ال يكصن لصقد كين  ال ، وااا ت سين فرجها وتعو ه، واما القل يليم 
 أن يكصن لكين  ال  فهص الصلصل،  قا بالنس ة للصاجب علل املس  الة.

 :"وال ُت طَعُ إال ما خ ِ  الَعَنتِ "قاح:  المحرف عَّ  المستحاض  ما ه  ! -
الصا هلقا ق-أن يكصن زوجها أو تكصن  ة فال أصز وطؤ ا اال م   صف العند؛ 

 -ه باهللوالعيا-خيشل علل حمفسه الصقصي يف اليحما  - صف العند منها أو منه
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فيهصز له أن يطأ زوج ه املس  الة، ان كان خياف العند ان ترك وطأ ا، ومل 
 أو اال  قا.

ُن  ؛أما اها كان تنوف  شهصته بامل اشر  في ا  ون الفرل،  ين أصز الصطل ! ال
رنا هذا. ما َذ  المباشرة فيما دون الفر  جائزة حت  لَّحائض،َ 

َِّ "قاح:  وأما المستحب في حَ المستحاض : - وُيْسَتَحب  ُغْسَُّها لك
:  قا  ص املس  ب هلا، اهاا الصاجب ت صلأ لصقد كين  ال ، أما من تريو "َصالةٍ 

 الة.اأك ين حمقصح: اغ سلة لصقد كين  ال ،  قا ما ي علق باملس  

  حمن قين ا، النفاو، ماها قاح املؤلف ! النفاو فيه مساحلين؛ عنوحما أكلر النفاو، 
وعنوحما أحكام النفاو، وعنوما م  يُ وأ اح ساب النفاو عنو تعو  املصاليو، ف وأ 

 أوالا بأكلر النفاو.

ِة )النََِّفاِس( أربع ن ي ًما"قاح:  أو الت، : وبعو اأربعني هلا ثالث حا"وأَثُر ُمدى
 -املرأ  بالنس ة للنفاو هلا ثالث حاالت:

أن تس ك ين اأربعني، ف   سين وتولة، وحيين وطؤ ا بعو  الحال  اُول : -
اأربعني، اها اآ ك لد اأربعني ت  سين وتولة؛ يعا اآ  ر هبا الوم ا، أربعني  

 كاملة، ما يف اشكاح.

 ني، ف ا اهللكم !ق ين اأربعأن تطُهر ق ين اأربعني، ف م النقال  الحال  الثاني : -

ََّه َتَطهىَرْت وَصَّىتْ "قاح:  ها رأت الطُهر ق ين : ت طهر وُتولة ا"وَمَت  َطُهَرْت قََبَْ
 اأربعني، لكن ُيكره وطؤ ا.
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ََ اُربعيَن بعَد التطهيرِ "قاح:  َها قب َُ و لد بعو ملالا  : اها تطهرت"وُيْكَرُه َوَط
ه الصطل ا، أن تس ك ين اأربعني، ُيكر ثالثني يصماا، حمقصح ليوجها: ُيكره ل  

وطؤ ا ق ين اأربعني بعو ال طهي، فإها طُهرت ق ين اأربعني تأ ق أحكام الطا رات 
 يف كين شةل، لكن ُيكره وطؤ ا ح  تك ين اأربعني.

 ة  : أن تطُهر ق ين اأربعني،   يعص  هلا الوم يف اأربعني؛ يعاالحال  الثالث  -
 عا  هلا الوم يف يصم مخسة وثالثني، ف ا اهللكم !طهُرت بعو ثالثني، و 

ص ُف فمشك كه فيه تَ  -يعني في اُربعين-فيها  عاَوَدها الدفُ "ف ن قاح: 
ِْْضي ال اجبَ   : اها رج  هلا الوم؛ بعو اللالثني طُهرت  الص،"وُتَصَِّّي، وتََ

واهلل و هلل قعوت تولة وتوصم، يصم مخسة وثالثني رج  اليها الوم ا، متام 
 اأربعني،  قه اأيام اخل سة الوم مشكصٌك فيه.

و ة أن تعلم أن مساحلين الفقه فيها مساحلين مشكصك فيها، ما  وفيه فائدة هنا:
حمورل، ليي كين شةل ال بو أن يكصن معلصماا لنا، اجمل هو قو يش  يف املساحلين، 
فيقصح: واهلل اها عا  الوم ف شكصٌك فيه، ما أقور أحكم ل  بأحمه حيض، وال 

ور أحكم ل  بأحمه حمفاو، وال أحمه اآ  الة، ماها تون  ! قاح: مشكصٌك فيه، أق
 ما الع ين ما  ام مشكصك !

قاح: توصم وتولة اح ياطاا، وتقضة فراعينا االح ياط، أمرحما ا بالوصم والوال ، 
ُنه يمكن هذه اُياف يك ن نفاس فعخذنا باالحتياط، وأمرحما ا بقضال الوصم؛ 

 وأمرناها بالْضا .
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، و ين :   بعو هل  تقضة الوصم الصاجب"فمشك كه فيه َتص ُف وُتَصَِّّي"اح: ق
 تقضة الوال  ! ال ما تقضة الوال .

 قا بالنس ة ملو  النفاو، أعطاحما املؤلف أكلر النفاو، أقين النفاو كم ! ال حو 
أقله، ح  لص طُهرت يصم، بين يقصلصن: لص أ ا ولعد من غي  م؛ يُروم أن 

د من غي  م، فُس يد هات اافصف، ماها تفعين ! ت ك الوال  امرأ ا ولع
أربعني يصم!!! ال، ما  ام أحمه احمقط  الوم أقين من أربعني يصم فهة طا ر، هلا حكم 
الطا رات، فال حو أقله. وقو ُعلم  قا من قصح املؤلف: م  طُهرت ق له تطهرت 

 و لد.

و قا  ص اأ ين، ومنها ما  وأما أحكام النفاو ف نها ما يصافق أحكام اهلليض،
 خيالف أحكام اهلليض، و قا  ص االآ لنال، ف ا  ص اأ ين !

َ  ": $قاح  الحْيِض فيما َيِح : ملين ماها ! االآ   اي مبا  ون الصطل، "وه َ 
  قا مما حيين، وحيرم ملين ماها ! الوال ، الصطل، أيضاا الطالل.

  اها حوين وطٌل، ويسقط : ملين ماها ! قضال الوصم، والكفار : "وي ُب"اللاليت
 ملين ماها ! الوال ، فإن الوال  تسقط عنها.

َ  "قاح:   ين أحمه  :  قه أربعة أمصر،  قا  ص اأ"وَيْحُرُف وَيِ ُب وَيْسُْرُ  فيما َيِح
 كاهلليض، لكن فيه اآ لنال.
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الحيض : $قاح  َ  "وه َ  ُُْر غيَر الِعدى  فيما َيِح ِة وَيْحُرُف وَيِ ُب وَيْس
اهاا النفاو خُيالف اهلليض يف مسأل ني؛ العو  وال لصغ، ماها يعا : "والبَّ غِ 

 بالعو  ! وماها يعا بال لصغ !

املطلقة اها كاحمد من هوات اهلليض تع و ثالث قرول، ثالث  عدة المطَّْ :
حيض، وأما النفاو فال حُيسب من العو ، ال يُع و به، ال ت علق العو  بوم النفاو. 

  قا معىن غي العو .

 اهلليض عالمة بلصغ، أما النفاو فليي عالمة بلصغ، بين عالمة ال لصغ ير البَّ غ:وغ
حا لٌة ق له، و ة اهلل ين؛ فإ ا ال ك ين اال بإحمياح؛ وهلقا ال حمقصح ان النفاو 

 عالمة بلصغ، عالمة ال لصغ حا لٌة ق له و ة اهلل ين.

هين ف -اهللما شال -اب وال النفاو اها ولوت أكلر من ولو، جال ا عو  مصاليو 
 النفاو ي وأ من الصلو اأوح وال من الصلو اللان ! ماها قاح !

عنو ا تصأم ا ن،  ":وإن َوَلَدْت تََْ َ َمْيِن فَعوىُل النِّفاِس وآِخُره من َأوىِلهما"قاح: 
ولوت الصلو اأوح يف يصم واحو ىرم، والصلو اللان يف يصم ثالثني ىرم، واآ  ر 

 ح ا، ما بعو الصلو اللان بأربعني يصماا، يعا اف ض أحمه اآ  رالوم من الصلو اأو 
 بعو الصلو اللان أربعني يصم، ما رأيكم ! حمفاو !

، وي وأ اهللساب من الصلو اأوح، اهاا يصم عشر  ُن النفاس أَثره أربعينال؛ 
 فر اها جال ا الوم بعوه، فهقا ليي بنفاو، وااا يكصن اآ  الةا، أو حيضاا 
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، علل تفويين  عنو الفقهال ان و  وإن "، و قا معىن قصله: افق عا   حيض 
 او. قا يف النف" َوَلَدْت تََْ َ َمْيِن فَعوىُل النِّفاِس وآِخُره من َأوىِلهما

والعو  ! عو  اهللامين بصل  اهلل ين، ان كان عنو ا عو  أوال ، ف نقضة عو ا 
، لص ال تنقضة اال بصل  اهلل ينبأوهل ا وال بث ر ا ! بث ر ا، العو  يف اهلل ين 

عنو ا ملالا وان أوال  يف بطنها، ال تنقضة العو  اال بصل  مجي  اهلل ين، وخي لف 
 يف  قا عن اهلليض.

أن أعين ما تعل ناه عل اا حمافعاا، ولصجهه  الواا، و لل اهلل وآلم  حمسأح اهلل 
 علل حم ينا ى و، وعلل  له، و   ه أمجعني.

 اُسوَّ 

َال: لماذا   نفرق بين الي ف اُول في الَُمبتدأة وبين ما بعده !س

: اح ياطاا؛ اليصم اأوح اح  اح أحمه ليي  يض  قا مس  عو؛ أن أقين ج ا 
اهلليض يصم وليلة، فال أكن أحمه يكصن اليصم اأوح ليي  يض؛ فلهقا أمرحما فيه، 

   الة.آأما اليصم اللان ى  ين أحمه يكصن اآ  الة أو ال ! ى  ين أحمه يكصن ا

اهاا اها كان عنوحما اح  اح، حن اط ب ك الوال  وال حن اط بفعين الوال  ! قالصا: 
ك اط بفعين الوال ،  قا املق ب، واملسألة ك ا قلد لكم: فيها  الف قصل، 
ح  أن  احب ا قناي كلي يف مساحلين اهلليض هكر أشيال القصح اللان؛ قاح: 

 وعنه كقا وال يس  النسال غيه.
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َال: هَ ُي زئ في التشهد اُخير والصالة عَّ  ال نازة ق ل: الَّهم صَ  س
 عَّ  محمد مكان الصالة اُبراهيمي  !

 قا ليي مصلعه، وجصابه حمعم، اللهم  ين علل ى و ُأيئ،  قا أقين  ج ا :
اجمليئ يف الوال ، و قا يس فا  منه يف فاقو الطهصرين؛ أحمه فاقو الطهصرين ال يييو 

 علل اجمليئ.

َال ان الدف متميًزا، فما الحكم !س  : إذا انْطا َُثر فما دون لكنَ 

 ال أ رل ا ن، ا ن ليسد حالر  عنول املسألة، اهلل أعلم. ج ا :

َ تْضي الُنفسا  الص ف ال اجب الذ  صامته في اُياف التي طُهرت  َال: ه س
 فيها قبَ أن يعاودها الدف في اُربعين !

فيها  قه ليي مشكصكاا يف كص ا طُهر،  قه طُهر ال؛ اأيام الد طُهرت  ج ا :
 والهلل، املشكصك فيه  ص الوم العاحلو.

َال: هَ دف االستحاض  ن س !  س

 حمعم،  م االآ  الة مي. ج ا :

َال: ما ه  العمَ عند النسا  في الحيض !  س

هلقا باٌب فيه  عصبة؛ و  -أيها ا  ص  الكرام-اآأح النسال، باب اهلليض  ج ا :
محو قاح: "مكلد يف باب اهلليض تس  آنني ح  أتقن ه"، فن ن أ قحماه ا مام أ

 يف آاع ني وال شةل.
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َال: الَُمبتدأة في حال إذا جَّست أقَّه،  م اغتسَّت وصَّت حت  ينْطا،  س
َ صالة ! مستحاض  في هذه الحال بعن تت ضع ل قتَ   فهَ نعامَّهاَ 

لكن ا ن ما  ة ال حيضرن ا ن، كأحمه أشار اليها بعض اأ  اب،  ج ا :
حالر  عنول  ين ااصاب حمعم أو ال، ما  ص حالر عنول، اهلل أعلم، يعا آؤاح 
جيو وجيه، ملاها ال حمعاملها كاملس  الة فعالا ي هه  قا، لكا ال اآ  ضر ا ن 

 حموهم.

َال: من جاما ولم يُنزل  م اغتسَ، ونزل منيه بعد الُغسَ !  س

سين من غي  فق  وال لق  يليمه الصلصل، وال ما  ام أم املا حميح بعو ال ُ  ج ا :
 يليمه اعا   الُ سين.

َال: لماذا ال نْ ل في الُنفسا  أن الدف الذي يع د مثَّما قَّنا في التَّفيَ  س
 في الحيض !

 ال أ رل. ج ا :

َال: الَُمبتدأة بعد ي ٍف تصَّي وتص ف حت  خمس  عشر لمدة  ال   أشهر،  س
اف بع ر ها  ال   أشهر، تْضي الصيحت  تثبت حيضتها، ف ن  بتت عادت

 رجعي !

 حمعم، تقضة الويام بأثر رجعة. ج ا :

َال: ما أنها صامت في أياف حيضها اُول بعد ي ٍف وليَّ  !  س
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أل حمعم؛ بعو يصم  وليلة، ولكن ت ينا أن ما بعو اليصم والليلة أحمه حيض،  ج ا :
أحمه  عو ا  ص ى  يناليصم والليلة  قه ما توصم فيها، ما يف اشكاح، لكن ما ب

حيض وى  ين أحمه اآ  الة، ا ن حمعامله معاملة االآ  الة، حمعامله أحمه ليي 
  يض، اها ت ني  الف هل  رجعنا و   نا ما مضل.

َال غير واضح  َال: س   !(11:.:0)س

  ة  امد، ووجب عليها قضال الوصم، و قا القل قلناه. ج ا :

َال: فعول النفاس وآخره من أولهما، ما   فهمت العبارة !س

يعا اها جال ا ولوين، عنو ا يف بطنها ولوين، ولعد الصلو اأوح،  ج ا :
حساب اأربعني يصم أكلر النفاو ي وأ من ول  الصلو اأوح، وال من ول  الصلو 
اللان ! قاح ل : من ول  الصلو اأوح ال من اللان. وحي  ين أن يصلو اللان بعو 

، اهاا ما ف  يه حمفاو بعوه.اأربعني أ الا

َال: ماذا تفعَ المرأة التي تغيرت عادتها بالنْ ، وعاد لها الدف، ولكن  س
 بعد انتها  مدة العادة !

 ال أ رل، اهلل أعلم. ج ا :

َال: ما هي اُسبا  التي جعَّت المذهب يختَّ  عن جميا المذاهب  س
 اُخر  في با  الحيض خاص  !
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االح ياط يف بعض اأبصاب؛ وهلقا يُع هين  $االح ياط، ا مام أمحو  ج ا :
جتو ملالا ا مام أمحو أ ق يف مسألة ازالة النهاآة بأكلر ما ور ، أكلر شةل ور  

 غسين الس   أ ق به، فهص من باب الع ين باالح ياط.

تب في هذا البا  تنصح بها، وليست عَّ  المذهب ! َال: هَ ي جدَ   س

و اهللنفية  علل املق ب فيه عن واهلل فيه ك ب، اها كان يريو ك ب وليسد ج ا :
الومال " $ك ب، وعنو املالكية ك ب، و ناك ك اب الشيخ ابن ُعلي ني 

 الط يعية"، الشيخ له ك اب و ور يف الومال الط يعية، وأيضاا مفيو يف  قا ال اب.

َال: إذا رأت النفاس ُصفرًة أو َُدرة بعد اُربعين، فهَ ت َّس عن الصالة  س
 والصياف !

بعو اأربعني ال يكصن حمفاآاا لص كان هبيئة  م النفاو، فكيف لص كان   ص ج ا :
 ُ فر ا أو ُكور !!

 

ي  نعر  ما عَّيه الفت   ! هَ بعمَ أَثر المفتين في البَّد أو ل   َال:َ  س
 صُعب عَّ  الناس غيره !

واهلل ما عليه الف صم  قا قو ينض ط وقو ال ينض ط؛ يعا يف بعض  ج ا :
س قر  فيها علل شةل والهلل، ويف بعض املساحلين ال، رمبا وجو املساحلين الف صم م
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ح  من مشاخينا ملالا يف اللهنة الواحل ة أو يف  يئة ك ار العل ال رمبا جتو أ م 
 خي لفصن،  قا له رأل، و قا له رأل، و قا له رأل.

ف ا كان مس قراا عليه ف صم مشايخ ال لو  قا يُقاح عليه الف صم، وأما غيه فإحمه 
 ُعب ل طه.يو

َال: إذا قَّنا أن أقَ الحيض ي فه وليَّ ، فكي  نْ ل في مسعل  التَّفيَ إذا  س
 رأت ساع  الدف حيض وساع  طُهر !

أحسند، اها رأت يف ال لفيق آاعة حيض وآاعة طُهر، اها  الح أكلر  ج ا :
اهلليض اج    من الوم ما حيوين به أقين اهلليض،  قا حنكم بأحمه حيض، أما اها 

آاعة،   جال ا آاعة، املهم يف  الح مخسة عشر يصماا ما كل نا اال  مل أ   
 مخسة عشر آاعة،  قا ليي  يض.

اهاا  ص ال بو أن يكصن أقين اهلليض يصم وليلة، لكن أقله يصم وليلة ملفقة، آاعة 
 م  آاعة م  آاعة، ك لد أرب  وعشرين آاعة  ار عنوحما حيٌض ملفق.

َال: هَ هذه التفصيالت من اُ أو من تخري ات  $ماف أحمد س
 اُصحا  !

بعضها لعله من ا مام أمحو، ورمبا يكصن فيها شةل من  رأات  ج ا :
، ومن أرا  أن يرج  ا، $اأ  اب، لكن أ لها منوصص عن ا مام أمحو 

 حموصص أمحو يف  قا فليج  ا، "ااام  العلصم" لإلمام أمحو.
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َال: لماذا قَ االهتماف في هذه البال  د بالمذهب !س

جصاب: ال، ما شال اهلل حمشصف بالعكي، العناية باملق ب  ا ر ، والعناية 
باملق ب آصالا يف ط اعة الك ب، أو يف ال وريي، أو يف ا ف ال يعا حا لة 
ومصجص  ، ولكن العل ال القين بل صا رت ة االج ها ، الفقهال اها بل صا رت ة االج ها  

 املق ب!!ال يُقاح هلم ملاها  الف م 

ال، العامل القل بلغ رت ة االج ها ، و ار فقيهاا، فخالف املق ب ال ُيالم، 
 بالعكي،  قا مما ُأو  به العامل القل بلغ رت ة االج ها ، واهلل أعلم.

َال غير واضح  َال: س   !(1.:::0)س

جصاب: املس  الة وحنص ا ممن به حوٌث  احلم ي صلأ لصقد كين  ال ، وال ين قض 
اهللوث الواحلم، لكن ين قض ولصؤه باهللوث الطارئ ال اشكاح، يعا لص ولصؤه ب

أن رجين به آلي بصح، ومي امرأ ا بشهص  ،  ين ولصؤه  قا ينفعه ا،   ر وقد ! 
 ال، ال بو أن ي صلأ.

وكقل  يقصلصن: ان  ا ف أحمه مل خيرل منه شةل ا،  اية الصقد، فال يليمه أن 
 ي صلأ لصقد الوال  اللاحمية.

َال : هذا يسعل مسعل  أص لي   إذا اختَّ  الخَّفا  الراشدون، فهَ ق ل س
 أحدهم ُح   !

 ال، يكصن  قا مسألة  الفية، يطلب منها اجمل هو اهلُلهة من  ليين    ر. ج ا :

ي  يُعر  التَّفيَ والنسا  إنما يعتيهم الدف مَّفًْا ليس مستمًرا ! َال:َ   س
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أن النقال  نا  -ك ا قلنا-كن ال ش  أن  قه من املساحلين املشكلة، ل ج ا :
ليي تصقف توفق الوم، النقال  ص أن ينقل اثين  ييت  رل القطنة ليي فيها أل 

 أثر.

َال: هَ نعامَ أن اع الدف من ُخضرٍة وأحمر وغيره تعامَ واحد !  س

 ال أ رل أيضاا، اهلل أعلم. ج ا :

َال: هَ التَّفيَ يخت  بالَُمبتدأة   س

  ص بالمُ   وأ ، ح  املع ا   ممكن.ال، ال لفيق ال خي ج ا :

َال غير واضح  َال: س   !(1.:0:0)س

جصاب: ملاها ال حمُ يهلل!! حمُ يهلل، بين حمصجب عليها الوال ، ما حمُ يهلل هلا الوال ، 
حمصجب الوال  ح  لص يف حاح احمقطاي الوم والنقال ال ام أب عليها أن تولة، 

لة رات، ت  سين وتو قا مق ضل القصح بال لفيق،  الص تأ ق حكم الطا 
 وتطصف وكين شةل.

لكن قووك ملالا يف املقا ب اأ رم؛ لص جال واحو يريو يأ ق مق ب اهللنابلة 
من أجين الطصاف، وال يأ ق به يف الوال ،  قا ال ش  أحمه فيه اشكاح، أما 

 املق ب فإحمه يف الوال  ويف الطصاف.

َال غير واضح ) َال: س   !(0:00:11س



389 
 

من الشهر ولص يف حموفه جلس ه من أوله؛ يعا ان ل: يقصح: وحمسيد مصلعه 
عل د النوف..  ص ال ش  أن الع ار  أوالا فيها اشكاح، ع ار  مشكلة، لكن 
املرا  أ ا لص حمسيد مصلعه من الشهر، ولص كان النسيان يف حموف الشهر، فإ ا 

 جتلي من أوح املصل  القل حي  له، واهلل أعلم.

 لل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه وآلم.واهلل أعلم، و لل اهلل وآلم ع
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 الدرس الثال  عشر

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
بسمممممممم اهلل المممممممرمحن المممممممرحيم، اهلل مممممممو هلل رب العممممممماملني، و ممممممملل اهلل وآممممممملَّم علمممممممل 

 حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني.
 أمَّا بعو ...
مممممممممممما ينفعنممممممممممما، وأن أن يُفُقهنممممممممممما يف الممممممممممموين، وأن يُعُل نممممممممممما  فنسمممممممممممأح اهلل 

ممممممما حمافعامممممما، وع مممممممالا  ممممممماهللاا احممممممممه ول هلممممممم   ينفعنمممممما مبممممممما علَّ نممممممما، وأن يييممممممموحما عل ا
 والقا ر عليه ُ َّ أما بعو ... 

ِنا ِفَََََََََََي يف شمممممممممممر   فكنمممممممممما قمممممممممممو احم هينممممممممممما بفضمممممممممممين اهلل  ْْ ]زَاد الُمسَََََََََََت
َََََََِا[ ِن ْْ  تعممممممما، للشممممممميخ/ مصآمممممممل بمممممممن أمحمممممممو اهللهممممممماول  ِاْخِتَصَََََََار الُم

يف ك ممممممممماب   ، وحمشمممممممممري اليمممممممممصم بمممممممممإهن اهلل احم هينممممممممما ممممممممممن ك ممممممممماب الطهمممممممممار 
 الوال .

اهلل ممممممممو هلل رب العمممممممماملني، والعاق ممممممممة لل  قممممممممني وال عممممممممووان اال علممممممممل المثمممممممماملني، 
و مممممملل اهلل وآمممممملَّم وبممممممارك علممممممل حم ينمممممما ى ممممممو  وعلممممممل  لممممممه وأ مممممم ابه أمجعممممممني، 

 اللهم اغفر لشيخنا ولصالويه ولل سل ني يا رب العاملني.
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 (َتاُ  الصالةِ )
ََََُب عَََََّ ِضََََي َمََََن زاَل َتِ  ْْ ََََاَ ، ويََ َِّ مسٍَََََّم مَكَّىٍََََ  إال حائًضََََا ونََُفَس ََََ  َ 

َََََََُّه بنََََََ ٍف أو إغمََََََاٍ  أو ُسََََََْكٍر أو نحََََََِ ه، وال َتِصََََََح  مََََََن م نََََََ ٍن وال   ْْ َع
َمُر بهَََََا صَََََغيره لَسَََََْبٍا،  َْ ََََََافٍر، فَََََ ْن َصََََََّى  الكَََََافر فُمْسََََََِّمه ُحْكًمَََََا، ويََََََُ

ََََغ فَََي أ ناِئهَََا  َََ ْن بََََّ ٍَََر، ف ََََرُ  عَّيهَََا لَعْش َََي وقِتهَََا أعَََاَد، وُيْض ََََدها ف أو بع
ٍَ بَشَََََْرِطها الَََََذي  وَيْحَََََُرُف تعخيُرهَََََا عَََََن َوْقِتهَََََا إال لنَََََاٍو ال ْمََََََا وِلُمْشََََََتِغ
َََا وَدعَََاُه إمَََافه  َََذا تَاِرَُهَََا تَََهاُوًن ََََر، َو َف َََن َجَحََََد ُوج َبهَََا ََ َََا وَم ََََُّه قريًب ُيَحصِّ

َُ حتَََ  ُيْسَََ تََََ ْْ َََه فَعَصَََرى وضَََاَق وقَََُت الثانيَََِ  عنهَََا وال يَُ َتَتاَ   ال ًَََا أو نائُب
 .فيهما

 ".َتاُ  الصالةِ : "تعا، قاح املون،ف 

ََََََاُ  الصََََََالةِ " "، وتضمممممم ن  ممممممقا ال  صيممممممب الكممممممالم عممممممن وجممممممصب الوممممممال ، َت
 وتكَّم عن وج   الصالة في مبحثين:

 : شروط  قا الصجصب، ما شروط وجصب الوال .اُول
ََََاني ة : والفممممة  ممممقا الصجممممصب، ممممما الممممقل ي تممممب عليهمممما، وممممما  ممممالمبحََََ  الث

  صر ا.
أممممما شممممروط الصجممممصب، ط عامممما وجممممصب الوممممال  أمممممر معلممممصم مممممن المممموين بالضممممرور  
ال  ممممالف فيمممممه بمممممني أحممممو  ممممممن أ مممممين الق لممممة، ولكمممممن  مممممقا الصجممممصب لمممممه شمممممروط 

 هكر املؤلف ثالثة شروط لصجصب الوال .
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َِّ مسٍَّم مَكَّىٍ  إال حائًضا ونََُفَسا َ "قاح:   ."َتِ ُب عَّ َ 
 وج   الصالة: إًذا هذه  ال   شروط هي شروط

: ا آمممممممالم، فمممممممال جتمممممممب الومممممممال  علمممممممل الكمممممممافر، ومعمممممممىن عممممممموم وجصهبممممممما اُول
علمممممممل الكمممممممافر أحممممممممه ال يمممممممؤمر بقضممممممماحلها اها أآممممممملم، ال أحممممممممه غمممممممي معاقمممممممب  علمممممممل 

هَََََ هََََ  معاقََََبه عَََََّ  تََََرك -أيهََََا اُخََََ ة الكََََراف-يعنََََي الكََََافر تركهمممما، 
 الصالة وال ال العْ ب  اُخروي  

صلية يعنممممممصن هلمممممما يف ك ممممممب اأ ممممممصح  ممممممين : حمعممممممم، و ممممممقه مسممممممألٌة أ ممممممال ََََََ ا 
الكفممممممممممار ومممممممممماط صن بفممممممممممروي الشممممممممممراحل  أو ال  واملع  ممممممممممو أن، الكفممممممممممار ومممممممممماط صن 
بفمممممروي الشمممممريعة كلهممممما، آمممممصال يف هلممممم  املمممممأمصرات أو املنهيمممممات، لكمممممن املؤلمممممف 

 ،أرا  باشمممممممم اط ا آممممممممالم لصجمممممممصب الوممممممممال  أرا  أن، الكممممممممافر ال  تعممممممما
 الوال  اها أآلم. يؤمر هبا، مبعىن أحمه ال يؤمر بقضال

فممممممإها   ممممممين الكممممممافر يف ا آممممممالم  ممممممين حمقممممممصح: اقممممممضه مممممممن يممممممصم بل ممممممد  ال، ال 
 يؤمر بقضال الوال  اها أآلم.

 : ال كليف، وال كليف ي ض ن و فني و ا:الشرط الثاني
 ال لصغ.
 والعقين.

اهاا املكلمممممف  مممممص ال مممممالغ العاقمممممين، ف مممممي ال مممممالغ و مممممص الوممممم  آمممممصال كمممممان مميمممممياا أو 
أن،  تعمممممما، جتممممممب الوممممممال  عليممممممه، لكممممممن آممممممي ني املؤلممممممف غممممممي مميممممممي ال 

ا ممممم الح و مممممف ال لمممممصغ وانن كمممممان يلممممميم منمممممه عممممموم وجمممممصب الومممممال ، اال أحممممممه ال 
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يلممممممميم ممممممممن هلممممممم  أحممممممممه ال يمممممممؤمر، فسمممممممي ني أن، الوممممممم  يمممممممؤمر بالومممممممال  اها بلمممممممغ 
 آ عاا.

: و ممممممممص العقممممممممين ولمممممممموه اانممممممممصن، واجملنممممممممصن ال جتممممممممب عليممممممممه ال صََََََََ  الثََََََََاني
  قضالا، وآي ينه املؤلف بعو قليين انن شال اهلل تعا،.الوال  ال أ الا وال

: السممممممالمة مممممممن اهللمممممميض ال صََََََ  الثالََََََ  مََََََن شََََََروط وجََََََ   الصََََََالة
والنفمممممممماو، وأممممممممما اهللمممممممماحلض والنفسممممممممال فممممممممال جتممممممممب الوممممممممال  عليهمممممممما ال أ الا وال 

 قضالا.
اهاا  مممممممقه الشمممممممروط اللالثمممممممة  مممممممة شمممممممروط وجمممممممصب الومممممممال ، اها ا  مممممممين واحمممممممٌو 

 بالوال  ال أ الا وال قضالا.منها ال يؤمر ا حمسان 
ولمممميي مممممن شممممرط وجممممصب الوممممال  حضممممصر العقممممين، عنمممموحما العقممممين الممممقل يُقابممممين 
اانمممممممصن  مممممممقا ال بُممممممموَّ منمممممممه لوممممممم ة الومممممممال ، وال بُممممممموَّ منمممممممه لصجمممممممصب الومممممممال ، 

 ولكن زواح العقين ب ي اانصن ليي ماحمعاا من وجصب الوال .
ََََََُّه ب": وهلمممممقا قممممماح املؤلمممممف  ْْ ِضَََََي َمَََََن زاَل َع ْْ نَََََ ٍف أو إغمَََََاٍ  أو ويََ

 ".ُسْكٍر ونحِ ه
مممممن زاح عقلمممممه ب مممممي اانمممممصن  مممممين تومممممهلل الومممممال  منمممممه  ال، لكمممممن جتمممممب عليمممممه  ف ،

َلََََََ  وهََََََي فيقضمممممميها اها أفممممممال،  رهََََََا الم والصََََََ ر الداخَََََََّ  فََََََي هََََََذا َذ
  الث ص ر:

" يعممممما: النمممماحلم اها اآممممم يقظ وجممممب عليممممه أنن يقضمممممة الوممممال  ولمممممص بنََََ فٍ قمممماح: "
 طاح حمصمه.
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مممممن أفمممممال مممممن ا غ مممممال وجمممممب عليممممه أنن يقضمممممة مممممما فاتمممممه : ا غ مممممال، الثََََاني ف ،
ممممممن الوممممملصات، وال فمممممرل بمممممني ا غ مممممال اها طممممماح أو قومممممر علمممممل  ممممما ر ع ارتمممممه 

 و ص املق ب.
: م،ممممممن زاح عقلممممممه بسمممممكر، فإحمممممممه أممممممب عليمممممه أنن يقضممممممة الوممممممال  و ممممممص الثالَََََ 

 واطٌب هبا ومأمصٌر هبا.
 "، ف ا حنصه ونحِ ه: قاح: "الرابا

قمممممين باملفسمممممو أو مب يمممممب العقمممممين ملمممممين: ال مممممنىل، وغيممممماب العقمممممين يقصلمممممصن: زواح الع
"، فقممممممو ي يمممممممب ُسََََََْكٍر أو نحََََََِ هأعممممممم مممممممن السممممممكر؛ فلهممممممقا قمممممماح املؤلمممممممف: "

ره  -أيهَََََا اُخَََََ ة الكَََََراف-ُنم الُسَََََْكر العقمممممين ب مممممي املسمممممكر؛  الَََََذي يََََََذ
الفْهَََََا  فَََََي بَََََا  حَََََد المسَََََكر هَََََ  غيَََََا  العََََََْ عََََََّ  وجَََََه الََََََّذة 

 والطر .
ل يُممممق هب العقممممين ال علممممل وجممممه اللممممق  والطممممرب، فهممممقا أممممما ممممملالا ال خمممموير الممممق

ال يكممممممممصن آممممممممكراا وال يكممممممممصن م عاطيممممممممه مسمممممممم صج اا أو مسمممممممم  قاا هللممممممممو شممممممممرب 
" يعممممما: ممممممن م ي مممممات العقمممممين، ُسَََََْكٍر ونحَََََِ هأو املسممممكر، فهمممممقا معمممممىن قصلمممممه: "

ممممن   ممممين يف ع ليممممة ممممملالا وُع ممممين لممممه  مممموير ملممممو  يممممصم أربعممممة وعشممممرين آمممماعة  ف ،
أنن يقضممممممممة الومممممممممال  وال ال  أمممممممممب أنن يقضمممممممممة    أفممممممممال،  مممممممممين أمممممممممب عليمممممممممه

 الوال .
 -أيهممممما ا  مممممص  الكمممممرام-احم هينمممما ممممممن شمممممروط الصجممممصب، شمممممروط الصجمممممصب  ممممقه 

منهمممممما ممممممما  ممممممص شممممممرٌط للومممممم ة أيضامممممما، حنممممممن قلنمممممما شممممممروط الصجممممممصب: العقمممممممين، 
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وال لممممممصغ، وا آممممممالم، وعمممممموم اهللمممممميض والنفمممممماو، منهمممممما ممممممما  ممممممص شممممممرٌط للومممممم ة 
 أيضاا و ص ا آالم.

 للو ة فال توهلل الوال  من الكافر. ا آالم شرطٌ 
 أيضاا العقين شرٌط للو ة فال توهلل الوال  من اجملنصن. 

واللالممممممممميت: عممممممممموم اهللممممممممميض والنفممممممممماو، فاهللممممممممماحلض والنفسمممممممممال ال جتمممممممممب عليهممممممممما 
وال َتِصََََح  مََََن الوممممال  وال توممممهلل منهمممما، وهلممممقا قمممماح املؤلممممف م ينامممما  ممممقا قمممماح: "

َََََافرٍ  َََََ ٍن والَ  ن وال ممممممن الكمممممافر، وممممممن "، فمممممال تومممممهلل الومممممال  ممممممن اجملنمممممص م ن
 الو  

عنمممممموحما: ا آممممممالم، والعقممممممين، وال لممممممصغ، والسممممممالمة مممممممن اهللمممممميض والنفمممممماو، أممممممما 
عمممموم اهللمممميض والنفمممماو  ممممقا والممممهلل ومممممر معنمممما يف اهللمممميض أن، اهللمممماحلض تقضممممة 

 الوال ، وال توهلل اللقالة وال يو ان منها.
اهاا عرفنممممممما حكمممممممم اهللممممممميض والنفممممممماو، وأحممممممممه مممممممماحمٌ  ممممممممن وجمممممممصب الومممممممال  وممممممممن 

ها، ي قممممممل عنمممممموحما: ا آممممممالم، وال لممممممصغ والعقممممممين، قمممممماح: ال لممممممصغ، قمممممماح: ال  مممممم  
توممممممهلل مممممممن جمنممممممصن، الكممممممافر قمممممماح: وال توممممممهلل مممممممن كممممممافر، ي قممممممل معنمممممما الومممممم  
آممممممي ني حك ممممممه بعممممممو قليممممممين انن شممممممال اهلل، و ممممممص أن، الومممممم  توممممممهلل  ممممممالته انن  

 كان مميياا، وانن مل يكن مميياا فال توهلل  الته وآي ينه بعو قليين.
"، اهاا العقمممممين شمممممرط وجمممممصب وشمممممرط  ممممم ة، َتِصَََََح  مَََََن م نَََََ نٍ فَََََال قممممماح: "

افرٍ "  "، اهاا ا آالم شرط وجصب وشرط   ة.والَ 
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"، الكمممممممافر اها فَََََََ ْن َصََََََََّى  الكَََََََافر فُمْسََََََََِّمه ُحْكًمَََََََا  قممممممماح يف الكمممممممافر: "
 مممملل حنمممممن حمقممممصح: ال تومممممهلل الومممممال  مممممن الكمممممافر، لكممممنهم يقصلمممممصن: انن  ممممملل 

و مََََََرة هََََََذه هبممممممم ُحكهممممممم بإآممممممالمه، الكممممممافر  ممممممال  املسممممممل ني الممممممد  مممممم ص 
: قممممممالصا لممممممص فرلممممممنا أن، رجممممممالا معروفامممممما بممممممالكفر،   رأينمممممماه يومممممملة،   المسََََََعل 

ممممممات بعمممممو  مممممالته فمممممإن، ترك مممممه لصرث مممممه املسمممممل ني، ويُممممموفن يف مقمممممابر املسمممممل ني، 
 ويُ سين وُيكفن وُيولل عليه، فيعامين معاملة املسلم.

ََََاقصلممممه: ""، و فََََ ْن َصَََََّى  فُمْسَََََِّمه ُحْكًمََََا: "قمممماح  ََََه قََََد "؛ ُحْكًم ُن
يكََََ ن هََََذا اُنسََََان أراد االسََََتهزا  أو التمثيَََََ، أو لََََم يْصََََد الََََدخ ل 

، وأمممما فَََي اُسَََالف وال دخََََ فَََي اُسَََالف، ف ننَََا نعامََََّه معامََََّ  المسََََّم
أممممممره يمممممصم القياممممممة  مممممين يمممممو ين اانمممممة وال يمممممو ين النمممممار  مممممقا أممممممره ا، اهلل، أمممممما 

مممممممما قومممممممو ا آمممممممالم فإحممممممممه مسممممممملٌم حنمممممممن فنعاملمممممممه معاملمممممممة املسممممممملم، وانن كمممممممان 
 حك اا لكنه يف حقيقة أمره ليي مبسلم.

ُنم : ال لممممممصغ، وقلنمممممما ال جتممممممب علممممممل الوممممممم ؛ مََََََن شََََََرط وجََََََ   الصََََََالة
ََََ غ شََََرط لَّ جََََ   ، لكممممن  ممممين  ممممص شممممرط للومممم ة  قلنمممما: امل يممممي توممممهلل البَّ

 ممممال ا وغممممي امل يممممي ال توممممهلل  ممممالته،  ممممين يممممؤمر أممممما غممممي امل يممممي فممممال يممممؤمر؛ 
 نه، وأما امل يي ف ا حك ه أ ا ال توهلل م

َمُر بها صغيره لَسْباٍ قاح: " َْ  ".ويَُ
اهاا يممممممؤمر هبممممممما الوممممممم ي اها بلمممممممغ آممممممم   آمممممممنصات، و مممممممقه الرت مممممممة اأو، أنن يمممممممؤمر 

 أمراا من غي لرب  وعقصبة، واها بلغ عشر ماها حمفعين 
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 ".وُيْضَرُ  عَّيها لَعْشرٍ "
جمممممين أنن يؤ يهممممما، اها بلمممممغ عشمممممر آمممممنني فإحممممممه يمممممؤمر ويُعاقمممممب وُيضمممممرب عليهممممما أ

  قه املسألة اأو، الد ت علق بالو .
ََََََ غ: ََََََي تتعََََََََّ بالصََََََبي أو بشََََََرط البَّ ََََََ  الت  ممممممة حكممممممم  المسََََََعل  الثاني

حومممممممصح ال لمممممممصغ يف أثنمممممممال وقمممممممد الومممممممال ، اها كمممممممان ا حمسمممممممان يف أوح الصقمممممممد 
ممممن حمممممام يف وقممممد الوممممال ،  غممممي بممممالغ ويف   ممممر الصقممممد بممممالغ، و ممممقا م وممممصر ك ،

 ق ين  رول الصقد، ف ا اهللكم يف  قا    اآ يقظ وقو اح لم
يقصلمممممممصن: احممممممممه لمممممممص  ممممممملل يف أوح الصقمممممممد عنممممممموما كمممممممان  ممممممم ياا، فمممممممإن،  مممممممال  

، اهاا  مممممممالته ُنم مَََََََن شَََََََروط ال جَََََََ   البََََََََّ غالوممممممم ي ليسمممممممد واج مممممممة؛ 
ليسممممد واج ممممة، ملمممما بلممممغ ا ن  ممممص مممممن أ ممممين الصجممممصب،  ممممين  ممممال  حمفممممين  جتمممميئ 

 عن  ال  فرض وال ال  ما جتيئ.
 يعيو الوال ، و قه  صر  املسألة. اهاا يليمه أنن 

لكممممن قممممو ي وممممصر و ممممة الوممممصر  النمممما ر  أنن ي لممممغ يف أثنممممال الوممممال ، يعمممما كصحمممممه 
ي لممممممممغ أثنممممممممال الصقممممممممد  ممممممممقا والممممممممهلل و مممممممما ر،  ممممممممين ي وممممممممصر أنن ي لممممممممغ يف أثنممممممممال 
الومممممال   يعممممما أنن تكمممممصن الركعمممممة اأو، و مممممص  ون ال لمممممصغ، والركعمممممة اللاحميمممممة بلمممممغ 

 ممكن  قا وال ال 
، و ممممممقا ُنم عنََََََدنا البَََََََّ غ فََََََي المََََََذهبك ممممممين مخسممممممة عشممممممر  آممممممنة؛ أنن ي

يمممممأش يف بممممماب اهللهمممممر انن شمممممال اهلل أن، ال لمممممصغ حيومممممين بممممما حمياح، وحيومممممين بإمتمممممام 
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مخسمممممة عشمممممر  آمممممنة، وحيومممممين بإحم مممممات شمممممعر   شمممممن  حمممممصح العاحممممممة،  مممممقه ثالثمممممة 
 عالمات لل لصغ.

أ ممممالا ممممما الممممقل ي وممممصر حوممممصله عنمممموحما  أممممما ا حمممممياح فهممممص غممممي م وممممصر م طممممين 
للوممممممال ، فممممممإها أحممممممميح أثنممممممال الوممممممال  بطلممممممد، فيليمممممممه أنن يعيممممممو ا آممممممصال ُحكممممممم 

 بال لصغ أو مل حُيكم.
َََََاني ا ااممممما ي ومممممصر يف امتمممممام مخسمممممة الث : احم مممممات شمممممعر  شمممممن، و مممممقا بعيمممممٌو جممممموًّ

، 1433عشمممممر آمممممنة، و مممممقا أيضاممممما  مممممصرٌ  حمممممما ر ، واحمممممو ُولهمممممو يمممممصم واحمممممو ىمممممرم 
آمممممممهلصه  مممممممقا وقمممممممد وال تمممممممه،  السممممممماعة الصاحمممممممو   همممممممراا ومخمممممممي  قممممممماحلق  مممممممقا

فومممممملل المثهممممممر وبمممممموأ فيهمممممما السمممممماعة الصاحممممممو   هممممممراا، فل مممممما جلممممممي يف ال شممممممهو 
 اأ ي حممثر فإها الساعة واحو  وعشر  قاحلق.

اهاا حوممممممين لممممممه ال لممممممصغ يف أثنممممممال الوممممممال  علممممممل فممممممرض أحمممممممه مل ي لممممممغ ق ممممممين هلمممممم  
 باح الم  وال بإحم ات، ما حكم  قه الوال  ماها حمقصح فيها 

َّهَََََا يَّزمَََََه إعادتهَََََا اعا  مممما؛ حمقممممصح: يليممممممه  َََََان صَََََّ  الصَََََالةَ  ُنَََََه إذاَ 
ََََََ  صَََََََّ  بعضََََََها يَّزمََََََه إعادتهََََََا ، و ممممممقا معممممممىن قممممممصح املؤلممممممف فكََََََذل  ل

" :ف ْن بَََََّغ في أ ناِئها." 

ََََََغ فَََََي أ ناِئهَََََا" "،  مممممقا  ممممماح نا المممممقل و ممممملد مخسمممممة عشمممممر آمممممنة فَََََ ْن بََََّ
   .بالوقيقة و ص يف الوال   قا القل بلغ يف أثناحلها يليمه ا عا

"، بعمممموما  مممملل الوممممال  يف أوح الصقممممد أو بعَََََدها فََََي وقِتهََََا أعََََادَ : "الثََََاني
 بلغ يف أثنال الصقد، فيليمه ا عا   و قا  صرحماه و ص م وصر.
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احم هينممممممما ممممممممن الشمممممممق اأوح ممممممممن  مممممممقا ال  صيمممممممب و مممممممص الكمممممممالم عمممممممن الصجمممممممصب 
 وشروطه، ا ن حم كلم عن والفة  قا الصجصب.

 ص ر:مخالف  هذا ال ج   لها  ال   
 ال أ ي.
 واا و.
 وال ك.

ال ممممممأ ي أنن يممممممؤ ر الوممممممال  عممممممن وق همممممما، واا ممممممو أنن ُيكممممممقهب هبممممممقا الصجممممممصب 
يقممممممصح الوممممممال  ليسممممممد واج ممممممة، والمممممم ك أنن يمممممم ك الوممممممال ، ف مممممما حكممممممم  ممممممقه 

 املساحلين 
بمممممموأ أوالا بال ممممممأ ي، وبممممممنيَّ أن، تممممممأ ي الوممممممال  لممممممه حالممممممة كممممممرمي  و ممممممة اأ ممممممين، 

: أن، تمممممممأ ي الوممممممال  عمممممممن وق هممممممما ال اُصَََََََال، وحالممممممة جمممممممصاز  و ممممممة االآممممممم لن
 أصز، لكن يف اآ لنالين آيقكر ا، فأما اأ ين ف ينه بقصله.

 ".وَيْحُرُف تعخيُرها عن َوْقِتها": قاح 
ال أمممممممصز تمممممممأ ي الومممممممال  عمممممممن وق هممممممما،  مممممممقا  مممممممص اأ مممممممين الشمممممممرعة والقاعمممممممو  

 لكن ُيستثن  من ذل  مسعلتين:الشرعية، 
 "،  قه املسألة اأو،.إال لناٍو ال ْماَ : قاح: "المسعل  اُول 

ٍَ بَشْرِطها الذي ُيَحصَُِّّه قريًبا": الثاني   ".وِلُمْشَتِغ
املسممممألة اأو، مممممما أممممصز فيممممه تممممأ ي الوممممال  عممممن وق همممما م،ممممن كممممان أممممصز لممممه أنن 
أ ممممم  مجممممم  تمممممأ ي، فنمممممصم اا ممممم  يف وقمممممد اأو،، فهمممممقا أمممممصز لمممممه أنن يمممممؤ ر 
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، وق همممممما اللممممممان، والحممممممظ  نمممممما أن، م،ممممممن أممممممصز لممممممه الوممممممال  عممممممن وق همممممما اأوح ا
مجممممممم  ال مممممممأ ي ُيشممممممم ط امممممممصاز اا ممممممم  يف حقمممممممه حميمممممممة اا ممممممم  يف وقمممممممد اأو،، 

 لناٍو ال ْمَا".و قا بيَّنه أشار اليه  نا بقصله: "
 اهاا ال بُوَّ من حمية ا  .

ممممر الوممممال  عممممن وق همممما  أممممما م،ممممن أممممصز لممممه مجمممم  الوممممال  يف وقممممد اللاحميممممة، اها أ، ،
 الا غي مس  ضر  لنية اا   فإحمه يأ .تكاآ

: حممممممماول اا مممممم  بشممممممرطه، والممممممقل أممممممصز لممممممه اا مممممم  آممممممي ينه املؤلممممممف انن إًذا أواًل 
 شال اهلل يف أبصاب أ ين اأعقار.

: ممممممن أممممصز لممممه تممممأ ي الوممممال  عممممن وق همممما املشمممم  ين بالشممممرط، يعمممما أ ممممر الثََََاني
 وهذا له ص رتان:الوال  بس ب اش  اله بشرط  من شروطها 

 ََََ : أنن يكممممصن مشمممم  الا بشممممرط  حيوممممين قري امممما، و ممممقا الممممقل أممممصز الصََََ رة اُول
 يف حقه ال أ ي.

 َََََ َََََا الصَََََ رة الثاني : أنن يشممممم  ين بشمممممرط  ال حيومممممين لمممممه اال بعمممممو ممممممو   بعيمممممو  أم
 فهقا ال أصز له ال أ ي.

 َََََ : ملممممماح: رجممممميٌن أرا  يوممممملة فصجمممممو ماآمممممةا علمممممل ثصبمممممه ولممممميي الصَََََ رة اُول
لممممممص ه  ممممممد وغسمممممملد اللممممممصب آيسمممممم  رل ممممممما  ممممممقا عنمممممموه غمممممميه، قمممممماح: ا ن 

عشمممممممر  قممممممماحلق، ومل ي مممممممق، علمممممممل وقمممممممد الومممممممال  اال مخمممممممي  قممممممماحلق وخيمممممممرل، مممممممما 
تقصلممممصن  ممممين أممممصز لممممه ال ممممأ ي وال ال  ي سممممين اللممممصب ولممممص  ممممرل وقممممد الوممممال  
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ُنَََََََه يحصََََََََ لَََََََه تحْيَََََََََ وال يوممممممملة يف ثمممممممصب  ممممممممي  ي سمممممممين اللمممممممصب؛ 
 ،  قه الوصر  اأو،.   الشرط قريًبا
: رجممممميٌن وجمممممو علمممممل ثصبمممممه ماآمممممة،  مممممص م صلممممم  وكمممممين شمممممةل لثانيَََََ الصَََََ رة ا

وجمممممو علمممممل ثصبمممممه ماآمممممة، أرا  ي سمممممين املمممممال مقطمممممصي، وأقمممممرب مكمممممان أمممممو فيمممممه 
املممممممال حي ممممممال ممممممملالا ا، آمممممماع ني ووقممممممد الوممممممال  خيممممممرل بعممممممو مخممممممي  قمممممماحلق ممممممما 

ََََذي تقصلممممصن  يومممملة يف الصقممممد وال يممممؤ ر؛  ٍََََذ يشََََتغَ بشََََرطها ال ََََه حينو ُن
 .بر الْر  والبعد هنا عرفيه ال يحصَّه قريًبا، ضا

َََََ  مَََََن صَََََ ر مخالفَََََ  ال جَََََ   : و مممممة اا مممممو، أنن ُيكمممممقب الصَََََ رة الثاني
بصجممممص  الوممممال  وأ ممممو وجممممصب الوممممال ، يقممممصح: الوممممال  ممممما  ممممة واج ممممة ف مممما 

 حك ه 
َفَر".قاح:   "وَمن َجَحَد ُوج َبها ََ

اهاا والفمممممة الصجمممممصب باا مممممو ورجمممممٌة عمممممن ملمممممة ا آمممممالم، حمسمممممأح اهلل السممممممالمة 
ممممممر وقُ هممممممين بعمممممموما ُيسمممممم  اب ثالثامممممما، و  ممممممن ج ممممممو وجممممممصب الوممممممال  ك،ف، العافيممممممة، ف ،

فُيسممممممم  اب ثالثاممممممما ويُق مممممممين ر  ا، و مممممممقا آممممممميقكره املؤلمممممممف انن شمممممممال اهلل يف بممممممماب 
حكمممممم املرتمممممو وأن، م،مممممن ج مممممو شممممميئاا معلصماممممما ممممممن الممممموين بالضمممممرور  فإحممممممه يكفمممممر 

 والعياه باهلل، ولص  لل  ولص  لل.
الممممم ك، ف ممممما حكمممممم الممممم ك  مممممين يكفمممممر بمممممه أو ال  : و مممممة  مممممصر الصَََََ رة الثالثَََََ 

 يكفر به  
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  ََََََ َل ََََََيىن الم ََََََرك  تعمممممما، ب ََََََن ت َم ََََََر جحََََََدَ  ََََََن غي ََََََارك م أنم الت
ساًل، ف نه يكفر بشرطين:  الصالة تهاونًا أوَ 

 :  عص  ا مام أو حماحل ه له يقصح له:  يُن.الشرط اُول
أو،، : اآمممممم  رار المممممم ك وا  ممممممرار عليممممممه ا، أنن خيممممممرل وقممممممد االشََََََرط الثََََََاني

  خيمممممممرل وقمممممممد اللاحميمممممممة، فمممممممإها أ مممممممر حممممممم   مممممممرل وقمممممممد اللاحميمممممممة فإحممممممممه حُيكمممممممم 
هَََََا تَََهاُونًَََََا وَدعَََََاُه إمَََََافه أو بكفمممممره، و مممممقا المممممقل هكمممممره بقصلمممممه: " َََََذا تَاِرَُ َو
 ".نائُبه فَعَصرى وضاَق وقُت الثانيِ  عنها

م،مممممن تممممممرك الوممممممال   اوحماممممما عنمممممموحما شممممممرطان ل كفممممميه، ال شمممممم  أن، تممممممرك الوممممممال  
أكمممممم الك ممممماحلر وأعمثمممممم اامممممراحلم واملصبقممممات، لكمممممن  مممممين خيمممممرل ممممممن امللمممممة أحمممممه ممممممن 

أو ال  املسمممممألة معمممممروف اخلمممممالف فيهممممما واملسممممماحلين الك مممممي  يف  مممممقا ال ممممماب ممممممن 
 ىين اخلالف.

معتمَََََََد المَََََََذهب عنَََََََد المتَََََََعخرين: أنم تكفيَََََََر تَََََََارك الصَََََََالة منَََََََ طه 
 بشرطين:
 عص  ا مام أو حماحل ه.الشرط اُول  : 
 و ما يوعصه ا مام يور.: أن، بعالشرط الثاني 

واحمممممو تمممممرك الومممممال ، اآممممم وعاه ا ممممممام اممممممام املسمممممل ني )ا ممممممام  صَََََ رة ذلَََََ :
اأعمثممممممم أو حماحل ممممممه م،ممممممن يني ممممممه يف  ممممممقا(، فهممممممال واآمممممم وعاه الشممممممخص املخمممممم ص 
املصكممممممين مممممممن ق ممممممين ا مممممممام هبممممممقا اأمممممممر، وقمممممماح: تعمممممماح، أحمممممممد ممممممما تومممممملة ث ممممممد 
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 ممممقا، قمممماح: قممممم  عليمممم  بشممممها   الشممممهص  أحممممم  تممممارٌك للوممممال ، قمممماح:  مممم يهلل
  يُن.

[ السممممممماعة عشمممممممر  الوممممممم ا  فمممممممو ين 23:32ا ن   مممممممين وقمممممممد  مممممممال  مممممممملالا ]
وقممممد  ممممال  المثهممممر، قمممماح لممممه: قممممم  مممميُن المثهممممر ا مممممام أو حماحل ممممه الممممقل يمممموعصه، 
ممممممر بالوممممممال  أُ هب علممممممل هلمممممم ، ُحمممممم هي  قمممممماح: لممممممن أ مممممملة، قمممممماح لممممممه:  مممممميُن، أُمه

اآمممممم  رينا  رفممممممض أنن يومممممملة،  ممممممرل وقممممممد المثهممممممر حُيكممممممم بكفممممممره  ال، احم مثممممممر،
حممممموعصه ا، الوممممال ،  ممممرل وقممممد  ممممال  العوممممر ومل يوممممينه المثهممممر، تممممرك  ممممال  

 المثهر ح  لال وقد اللاحمية عنها، فخرل وقد اللاحمية و ص مل يويُن.
فممممإها  ممممرل وقممممد اللاحميممممة و ممممص مل يوممممينه وأ ممممر علممممل المممم ك ُحكممممم بكفممممره، بعممممو 

كمممممم بكفمممممره  مممممال  امل مممممرب يُق مممممين  قممممماح: ال، حمسممممم  ي ه ثالثمممممة أيمممممام ممممممن بعمممممو اهلل
فُيسممممممم  اب ثالثاممممممما، فمممممممإها تممممممماب  مممممممالح  مممممممقه اللالثمممممممة أيمممممممام فاهلل مممممممو هلل وانن مل 
ا،  مممممقا  ممممص شممممرط ال كفمممممي علممممل مع  مممممو املممممق ب عنمممممو  ي ممممب فإحمممممه يُق مممممين مرتمممموا

 امل أ رين.
ممممما تقصلممممصن يف شممممخص ممممملالا تممممرك الوممممال  آممممنصات والعيمممماه بمممماهلل، ومل يُمممموي، مممممن 

املسمممممل ني وال ال  علمممممل املع  مممممو  ق مممممين ا ممممممام   ممممممات، فهمممممين يُممممموف،ن يف مقمممممابر
أحممممممه يُممممموفن يف مقمممممابر املسمممممل ني، م،مممممن المممممقل يرثمممممه ورثمممممة املسمممممل ني وال مالمممممه يفل 

 يوي مرتو  يرثه ورث ه املسل صن،  قا بالنس ة للشرط اأوح.
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ممممما تقصلممممصن لممممص أحمممممه  عممممة ا، الوممممال  فومممملل، لممممص أحمممممه  عممممة ا، فعلهمممما فضممممال 
 هممممممما،   ممممممممات بعمممممممو  مممممممال  وقمممممممد اأو،، مممممممما  ممممممملل المثهمممممممر حممممممم   مممممممرل وق

 المثهر وق ين أنن خيرل وقد العور حُيكم بكفره وال بإآالمه 
حمقممممممصح: اأ ممممممين اهللكممممممم بإآممممممالمه ويرثممممممه ورث ممممممه املسممممممل صن  ممممممقا  ممممممص املممممممق ب، 
ويف املسممممممألة أقممممممصاٌح  ا ممممممين املممممممق ب و ممممممارل املممممممق ب أ ممممممرم غممممممي ممممممما هكممممممره 

 .تعا، املوُنف 
َُ حتََََ  ُيْسَََََتتَ : "تعمممما، قمممماح  تَََََ ْْ ": فيهمََََا"، "اَ   ال ًََََا فيهمََََاوال يَُ

َُ حتَََََََ  الضممممممم ي يرجممممممم  علمممممممل مسمممممممألة اااحمممممممو وال مممممممارك  اوحماممممممما، " َتَََََََ ْْ فَََََََال يَُ
" يعممممممما: ثالثمممممممة أيمممممممام  يف املسمممممممأل ني: يف اااحمممممممو ويف ال مممممممارك ُيْسََََََََتَتاَ   ال ًَََََََا

 بشرطه القل هكرحماه،  قا بالنس ة لك اب الوال .
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 (باُ  اُذاِن واُقام ِ )
فايٍََََََََ   عَََََََََّ  الرجََََََََاِل المْيمََََََََيَن لَّصَََََََََّ اِت الخْمََََََََِس همََََََََا فََْرَضََََََََاَ 

ٍََََََد تَََرَُ همََََََا، وَتْحََََََُرُف ُأْجَرُتهمََََََا، ال َرْزقه مََََََن  َُ بََّ َُ أهََََََ ََََََ ََََََِ ، يُْاَت المكت ب
ََََا عاِلًمََََا بالَ ْقََََِت،  ََذُِّن َصََََيًِّتا َأميًن بيََََِت المََََاِل لَعَََََدِف ُمَتطَََََ ٍِّع، ويكََََ ُن المََََ

َف أفَضََََُّهما فيَََه،  َََم أَ  ََََِّه، فَََ ن َتَشَََاحى فيَََه ا نَََان قَََُدِّ ْْ ْفَضََََُّهما فَََي ِديِنَََه وَع
 ََََم َمََََن َيختََََارُه اْلِ يََََراُن،  ََََم قَُْرَعََََ ه، وهََََ  َخْمَََََس عشََََرَة جمًَََََّ  يََُرتََُِّّهََََا 
ِْبَََََََِّ  جََََََاعاًل ُأصََََََبَعْيِه فََََََي ُأُذنََْيََََََه غيَََََََر  ََ ال ًََََََرا ُمسََََََتِْب ََََََ ٍّ ُمَتَطهِّ عَََََََّ  ُعَُّ

َعََََََََِّ  َيمينًََََََا وِشََََََمااًل قََََََائاًل بعَََََََده ما فََََََي َأذاِن ُمسَََََََتْدِيٍر ُمََّْتِفتًََََََا فََََََي اْلَحيَْ
ََََرىتيِن، وهََََي إحََََد  عشََََرَة َيْحََََُدرُها  الصََََْبِح )الصََََالُة خيََََره مََََن النََََ ِف( َم
َََََا مَََََن  َََََا مت الًِي ًب ََ، وال َيِصَََََح  إال ُمَرتَى َََََن َأذىَن فَََََي مكانَََََِه إن َسَََََُه َََََيُم َم ويُْ
َه   َعََََََْدٍل ولََََََ  ُمَِّْحًنََََََا أو َمَّح نًََََََا، وُيْ ََََََِزُئ مََََََن ُمَميٍََََََِّز، ويَُْبِطَُّهمََََََا َفْصََََََ

، وَيسَََََيره  ََ الَ قَََََِت إال اْلَفْ َََََُر بعََََََد ِنصَََََِ   َثيَََََره َََََ ُمَحَََََرىفه، وال ُيْ َََََِزُئ قب
، وُيَسََََن  ُجَّ ُسََََه بعَََََد أذاِن اْلَمغََََِرِ  َيسََََيًرا ، وَمََََن َجَمَََََا أو َقَضََََ   َِ الَّيََََ
َِّ َفريضٍَََ ، وُيَسَََن  لسَََاِمِعه ُمتابعتَََُه ِسَََرًّا،  َف ائََََِت َأذىَن لُلولَََ   َََم أقَََاَف لكَََ

َعَََََََِّ ، ََّتَََََُه فَََََي اْلَحيَْ وق لَََََُه بعََََََد فراِغَََََه "الَّىُهَََََمى َر ى ِهَََََِذه الََََََدىْعَ ِة  وَحْ قََ
َعْثَََََُه َمْاًمَََََا  ًَََََدا ال سَََََيََّ  والفضَََََيََّ ، وابَْ التامىَََََِ  والصَََََالِة الْائمَََََِ  آِت ُمَحمى

 محم ًدا الذي َوَعْدَته".
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وفََََََََي هََََََََذا ا، بمممممممماب اأهان وا قامممممممممة،  تعمممممممما،   احم قممممممممين املؤلممممممممف 
َََََََر المَ  تسَََََََا  تعَََََََال  لَََََََ  البَََََََا  "بَََََََا  اُذان واُقامَََََََ " َذ

 مسائَ:
 حكم اأهان وا قامة.

 وحكم أ ق املاح عليه ا.
 و فات املؤهن.

 و فة اأهان وا قامة.
 وشروط اأهان وا قامة.

 وم طين اأهان.
 ووقد اأهان.

   حكم اأهان وا قامة للولصات اجمل صعة واملقضية.
   مسألة م ابعة املؤهن.

َََََََََاُ  اُذاِن : "تعممممممممما، أمممممممممما حك ه ممممممممما ف ممممممممموأ بمممممممممه ال ممممممممماب فقممممممممماح  ب
فاي ٍ   ".واُقامِ  هما فََْرَضاَ 

فاي ٍ " فاي ويف حمسخة "، "هما فََْرَضاَ   ".هما فرضاَ 

فرضََََا بالتثنيََََ  وهََََ  الم افَََََ لمََََا فََََي اُقنََََاع والمثبََََت مََََن ألََََ  قمممماح: "
 ومنته  اُرادات والفروع". .0وه  الم افَ لما في المْنا ص

ا فممممرض كفايممممة  أو  مممما فرلمممما كفايممممة  علممممل كممممين حمممماح املعممممىن واحممممو آممممصال قلنمممما  مممم
 اأمر يف  قا آهين.
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 وفي هذا مسعلتان: 
 ََََََََ : شممممممممروط  ممممممممقا الصجممممممممصب، اهاا عرفنمممممممما أن، اأهان وا قامممممممممة المسََََََََعل  اُول

فممممرض كفايممممة ، وفممممرض الكفايممممة  نمممما اها قممممام بممممه م،ممممن يكفممممة آممممقط عممممن ال مممماقني، 
و، ومممممما لمممممابطه  نممممما  كمممممم ممممممؤهن يف ال لمممممو  مممممما كومممممين بمممممه الكفايمممممة ولمممممص واحممممم

فيكفممممة واحممممٌو يف موممممر اها حومممملد بممممه الكفايممممة، وممممما الكفايممممة  ا مممماي مجيمممم  
 النَّاو يف ال لو، حوصح ا عالم، ومباها يكصن قو حوين 

يقصلممممممصن بممممممأنن حيوممممممين ا عمممممممالم غال امممممما، مبعممممممىن أحممممممممه يوممممممين الوممممممصت ا، أغلمممممممب 
املنمممماطق يف ال لمممممو هبمممممقا حيومممممين فمممممرض الكفايممممة، وال ُيشممممم ط ا ممممماي كمممممين واحمممممو ؛ 

َََََََ واحََََََد هََََََذا ال يكََََََاد يحصَََََََ، وإنىمََََََا المْصََََََ د أْن ُنََََََه إسََََََم اعَ 
المهََََم  يكََََ ن صََََ ت اُذان حاصََََاًل ومسََََم ًعا فََََي غالََََب البَََََّد هََََذاَ 

. 
فاي ٍ "  "، ويف  قا مسأل ان:هما فََْرَضاَ 

 : شروط الصجصب.المسعل  اُول 
 : ما ي تب علل ترك  قا الصاجب.المسعل  الثاني 

َََََر أنم ا ََ ََََ  فعمََََا شََََروط ال جََََ   فََََْد َذ ُذان واُقامََََ  إنىمََََا ي بََََان بثال 
 شروط:

فايٍََََََ  عَََََََّ  الرجََََََالِ : قمممممماح: "الشََََََرط اُول "،  ممممممقا الشممممممرط همََََََا فََْرَضََََََاَ 
 اأوح علل الرجاح ثالث أب علل املرأ .



408 
 

ََََاني "، املقي ممممني فممممال أممممب علممممل املسممممافرين ولممممص كمممماحمصا مجاعممممة، المْيمََََينَ : "الث
 لكن ُيس  ب هلم.
"،  ممممممقا  ممممممص الشممممممرط اللالمممممميت فممممممال بََََََ ِ لَّصَََََََّ اِت المكت  " الشََََََرط الثالََََََ :

أممممممممممب ل ي مممممممممما ال لل نممممممممممقور ، وال لوممممممممممال  العيممممممممممو، وال لوممممممممممال  اانمممممممممماز ، وال 
لوممممممال  المممممم اويهلل، وال لوممممممال  الكسممممممصف وال غي مممممما آممممممصال مممممممما ُيومممممملل مجاعممممممةا 
أو ممممممما ُيوممممملل فمممممرا اا، وآممممميأش يف أبصاهبممممما أحممممممه يُنممممما م ل عضمممممها الومممممال  جامعمممممة، 

 ل اهلل.و قا حم ينه يف مصلعه انن شا
 لكن الحظ أنم عندنا لَّ ج    ال   شروط:

 : للرجاح اها ا  ين فال أب اأهان، ما حك ه أهان املرأ   ُيكره.اُول
ََََََاني "، اها ا  ممممممين الشممممممرط ف مممممما اهللكممممممم بالنسمممممم ة لل سممممممافرين  المْيمََََََينَ : "الث

ُيسممممم  ب، حمقمممممصح: ال أمممممب ولكمممممن ُيسممممم  ب، أمممممما املمممممرأ  حمقمممممصح: ال أمممممب وال 
 ُيس  ب بين ُيكره.

 " وأما غي ا فال يشري له اأهان.لَّصَّ اِت المكت ب ِ : "الثال 
 مممممممقه املسمممممممألة اأو، شمممممممروط الصجمممممممصب، مممممممما المممممممقل ي تمممممممب علمممممممل تمممممممرك  مممممممقا 

 الصاجب و ص اأهان وا قامة، ماها ي تب عليه ا 
َُ بٍََّد تَََرَُ هما".قاح:  َُ أه  "يُْاَت

رك اأهان وا قامممممممة تممممممرك اأهان وا قامممممممة اها أمجمممممم  عليممممممه أ ممممممين ال لممممممو  يمممممميت تُمممممم
ُنهَََََا يف  مممممقا ال لمممممو، فمممممإن، أ مممممين ال لمممممو يُقممممماتلصن ا، أنن يقي مممممصا  مممممقه الشمممممعي ؛ 

 من شعائر اُسالف الظاهرة.
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إلَََ  المسَََعل  الثانيَََ : وهَََي حكَََم أخَََذ المَََال  تعَََال   َََم انتََََْ 
 عَّيهما يعني عَّ  اُذان واُقام ، وله ص رتان:

  صرٌ  ىرمة.
 و صرٌ  جاحلي .
"،  ممممممقه الوممممممصر  اثرمممممممة وَتْحََََََُرُف ُأْجَرُتهمََََََارمممممممة هكر مممممما بقصلممممممه: "فالوممممممصر  اث

أ مممممق املممممماح و مممممص أ مممممقه علمممممل آممممم يين ا جمممممار ، فمممممال أمممممصز لل مممممؤهن أنن يأ مممممق 
 اأجر  علل أهاحمه وال علل اقام ه.

ََََََدِف ُمَتطََََََ ِّعٍ والومممممصر  ااممممماحلي  قممممماح: " َََََن بيَََََِت المَََََاِل لَع "، فيهمممممصز ال َرْزقه م
اها مل يصجمممممو م،مممممن ي طمممممصي، وُعلمممممم منمممممه أن، أ مممممق أ مممممق المممممرزل ممممممن بيمممممد املممممماح 

 الرزل من بيد املاح له  صرتان أو حال ان:
اها وجممممو م طممممصٌي يقممممصم بمممماأهان بممممال عممممصض وبممممال أ ممممق شممممةل  مممممن بيممممد املمممماح، 

ُنم التصَََََر  فإحمممممه ال أمممممصز أنن ُيومممممرف ممممممن بيمممممد املممممماح ممممماالا أجمممممين اأهان؛ 
صاجمممب المممقل حي مممال ، وحيممميت قمممام  مممقا الفَََي بيَََت المَََال منَََ طه بالمصََََّح 

 اليه املسل صن قام من غي أنن يُوف  من أمصاح املسل ني شةل.
فمممممإن،  فممممم  اأممممممصاح حينئمممممق  لممممميي فيمممممه مومممممل ة، واأ مممممين  مممممص أن، ال ومممممرف يف 
مممما يكممممصن منصطامممما مبوممممل ة املسممممل ني، و ممممقا رمبمممما ينممممور أو يقممممين يف  بيممممد املمممماح ااَّ

امممممة يقممممصم هبمممما، ويأ ممممق ا كلممممي  مممممن اأزمممممان أنن يصجممممو م،ممممن يقممممصم بمممماأهان وا ق
 ،  قهمممما، ويصا ممممب عليهمممما مممممن غممممي رزل مممممن بيممممد املمممماح،  ممممقا قممممو يكممممصن قلمممميالا

 وهلقا اها احمعوم امل طصي فإحمه أصز أ ق الرزل من بيد املاح.
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َل    رها الم  :تعال  فصار عندنا ص رتان َذ
  صر  اأجر .

 و صر  الرزل من بيد املاح.
أجََََرة ومتََََ  نََََْ ل هََََذا رزق مََََن ومََََا الفََََرق بينهمََََا  متََََ  نََََْ ل هََََذه 

 بيت المال  
اها اشمممممم ط املممممممؤهن  ممممممارت أجممممممر ، اها اشمممممم ط املممممممؤهن ملمممممما طلممممممب منممممممه ا مممممممام 
قممممممماح: أهن، قممممممماح: أشممممممم ط أنن تومممممممرف ل رزقاممممممما ممممممممن بيمممممممد املممممممماح وأحمممممممما أؤهن، 

 ماها يوي أجر  وال رزل  
اهاا لمممممممميي الفممممممممرل بينه مممممممما  ممممممممص الشممممممممرط، وجممممممممص  امل طممممممممصي اها وجممممممممو امل طممممممممصي 

نمممما غمممميه فهممممص أجممممر ، ال، املؤلممممف قمممماح: أممممصز أ ممممق الممممرزل مممممن بيممممد املمممماح وأعطي
لعممممممموم م طمممممممصي، معنا ممممممما اها احمعممممممموم امل طمممممممصي وأعطينممممممماه رزل ممممممممن بيمممممممد املممممممماح، 
وحي  مممممين أنن حمعطيمممممه رزل مممممم  وجمممممص  امل طمممممصي ويكمممممصن  مممممقا رزل لكمممممن ال أمممممصز 

  رفه.
زول، باملناآمممممم ة  ممممممين  ممممممة رز،ل أو رزهل  الضمممممم ط رزهل بالكسممممممر  ممممممص املمممممماح املممممممر 

 والرز،ل  ص الفعين.
يقمممممصح: ان، املمممممؤهن ي ممممموأ م طصعاممممما،   اها ُ مممممرف لمممممه ممممممن غمممممي طلمممممب  ممممممن بيمممممد 

 املاح فإحمه رزل من بيد املاح، و ين  قا   يهلل  ال، ليي   يهلل.



411 
 

يقمممممصح: اها كمممممان خُيومممممم لمممممه مقابمممممين ال قومممممي فهمممممقه أجمممممر ، وانن كمممممان ال خُيومممممم 
الشممممهر و ومممم صا عليممممه  لممممه مقابممممين ال قوممممي فهممممقا رزل، لممممص غمممماب ثالثممممة أربمممماي
 أجر ،  قا رأل، حنن انن شال اهلل حمعلق عليه يف اأ ي.

 الطالب: ما كان من بيد املاح فهص رزل مطلقاا.
الشممممميخ: يقمممممصح: انن كمممممان ممممممن اأفمممممرا  فهمممممص أجمممممر ، وانن كمممممان ممممممن بيمممممد املممممماح 
فهممممممص رزٌل مممممممن بيممممممد املمممممماح، اها كممممممان الراتممممممب شممممممهرياا مقابممممممين، يعمممممما اها كممممممان 

كممممين أهان م لممممغ معممممني  ممممار أجممممر ، وال يقممممصح: اها كممممان مقابممممين   خُيوممممم لممممه عممممن
الوممممملصات يعممممما اهللسممممماب بالومممممال  فهمممممقا أجمممممر ، وانن كمممممان اهللسممممماب بالشمممممهر 

 فهص رزل من بيد املاح.
اها طلمممممممب فهمممممممص أجمممممممر  واها مل يطلمممممممب فهمممممممص رزل، اها كمممممممان م طمممممممصي أو عممممممموم 
ن وجمممممممص  م طمممممممصي، اها كمممممممان اال  يمممممممار ممممممممن ق مممممممين ا ممممممممام فهمممممممص رزل، وانن كممممممما

اال  يممممار مممممن مجاعممممة املسممممهو بطلممممب، يعمممما اها كممممان ب شمممميهلل مممممن ااهممممة فهممممص 
رزل، واها كمممممممان ب قممممممممومي طلمممممممب فهممممممممص أجممممممممر ، اها شمممممممرط فهممممممممة أجممممممممر ، وانن مل 

 ُيشرط فهص رزل.
 علل كين حاح ااصاب:

َََََََََََََََََرادُ  َُفَْ ََََََََََََََََُدُه ا َْ ََََََََََََََََا ُع  َوَحْيُثَم
 

ََََََََََََََََََََََََََََََرادُ    فَّإلجَََََََََََََََََََََََََََََارة ِإَذْن يَُ
َََََُت اوَ   َََََا َأْجََََََراُه بََْي َََََالِ الَََََرِّْزُق َم  لَم

 
ََََََََََََََالِ   ََ التَىْ ِظيََََََََََََََِ  لَُّعمى َْابََََََََََََََِ  ُم

انن كمممان املمممماح ُيومممرف مممممن بيمممد املمممماح فهمممص رزل، ولممممص كمممان بينمممم  وبمممني ااهممممة  
عقمممممو، لمممممص طل مممممصا منممممم  قمممممالصا: مممممما حمص فممممم  اال اها وقَّعمممممد علمممممل االل ممممميام وأحممممممه 
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خُيومممممم لممممم ، مه ممممما كاحممممممد اللمممممصاحلهلل ال نمثي يمممممة لمممممص كاحممممممد الالحل مممممة تقمممممصح احممممممه 
ين  ممممال   ي ي همممما ممممملالا قسممممطها مممممن الراتممممب،  ممممقا ال خيرجممممه خُيوممممم هلمممما عممممن كمممم

 عن كصحمه رزقاا.
لمممممص كمممممان بينممممم  وبمممممني ااهمممممة المممممد تومممممرف مممممملالا وزار  اأوقممممماف أو غي ممممما، اها  
كممممان ُيومممممرف لممممم  ممممممن بيمممممد املممممماح فهمممممص رزٌل ممممممن بيمممممد املممممماح، وأمممممما ا جمممممار  
فإ ممممما تكممممممصن ممممممن اأفممممممرا ، واحممممممو  ممممماحب مسممممممهو يممممممأش يقمممممصح: أحممممممما اع قمممممما  

عممممم  علمممممل أآممممماو أحمممممم  تمممممؤهن، وأعطيممممم  راتمممممب شمممممهرل مقابمممممين كمممممقا وكمممممقا، م
 تل يم له باأهان ويل يم ل  بالراتب، فهقا أجر .

 
َل   ره الم ر أمرين: تعال  هذا الذي َذ  َذ

 : اأجر .اُمر اُول
 : الرزل.والثاني

رهما وهما:   وهناك أمران أخران لم يَذ
 غلة الصقف.
 وااعالة.

، أو يأ ممممق رزقامممما مممممن بيممممد  عنمممموحما املممممؤهن اممممما أنن  يأ ممممق أجممممر ، أو يأ ممممق جعممممالا
املمممماح، أو يأ مممممق غلمممممة وقممممف، وممكمممممن يأ مممممق  ويممممة مممممملالا ممممممن غممممي شمممممرط  مممممقا 
أمممممممٌر   ممممممر، فهممممممقه أربمممممم   ممممممصر ممممممما اامممممماحلي منهمممممما  اامممممماحلي الممممممرزل بشممممممرط عمممممموم 

 امل طصي، وغلة الصقف وااعالة  قه جاحلي ، والقل حيرم  ص اأجر .
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عنمممممموحما مسممممممهو  ممممممصاره ممممممملالا أوقمممممماف، وشممممممرط كيممممممف غلممممممة الصقممممممف  لممممممص كممممممان 
الصاقمممممممممف أن،  مممممممممقه اأوقممممممممماف ُتومممممممممرف ملمممممممممؤهن املسمممممممممهو أو  ممممممممممام املسمممممممممهو 
بالشممممممروط الممممممد يضممممممعها الصاقممممممف، فأ ممممممق املممممممؤهن مممممممن غلممممممة الصقممممممف  ممممممقه  ممممممين 
 ممممممقا مممممممن بمممممماب ا جممممممار  وال ال  ال،  ممممممقا يؤ ممممممق مممممممن غلممممممة الصقممممممف مقابممممممين، 

كممممممان ينط ممممممق شممممممرط   اأ ممممممق مممممممن غلممممممة الصقممممممف م نمممممماه علممممممل شممممممرط الصاقممممممف اها
 الصاقف عليه يأ ق.

 ال عال  الُ عَ ي  ز واُجارة ال ت  ز، فما الفرق بينهما  
الع مممممممممين غمممممممممي معمممممممممني، ا ن  مممممممممص  ممممممممماحب مسمممممممممهو يريمممممممممو يضممممممممم  ممممممممممؤهن يف 
املسممممممهو، قلنمممممما لممممممه: ال تمممممموف  أجممممممر ، قمممممماح: ممممممماها أفعممممممين  قلنمممممما: لمممممم  جعممممممين، 

يف  ممممممممقا  قمممممممماح: أعطممممممممصن الوممممممممي ة وممممممممما الفممممممممرل  ااعالممممممممة أنن يعلممممممممن م،ممممممممن أهن
 املسهو فله علل كين أهان  مخسة رياالت.

 مممممقه جعالمممممة لمممممص قممممماح  مممممقا  مممممقه جعالمممممة، لكمممممن لممممميي ممممممن شمممممرط ااعالمممممة أنن 
تكممممصن ممممم  غممممي معممممني، بممممين قممممو تكممممصن ااعالممممة ممممم  معممممني،  ممممص يقممممصح: ال، أحممممما 
أريممممممممو فممممممممالن، أريممممممممو ألمممممممم  اعممممممممالن م،ممممممممن أهن يف  ممممممممقا املسممممممممهو يممممممممأش ل أل 

أهاحمممممه، أريممممو شممممخص أ  مممماره أحممممما شممممخص ممممما يكممممصن  ممممصته طيممممب، ممممما يكممممصن 
 يكصن عليه أو اف املؤهحمني والوال  وكقا.

اأجممممر  تلمممميم العاقمممموين أممممما ااعالممممة ال تلمممميم، اها كممممان  نمممماك ال ممممياٌم مممممن الطممممرفني 
فهممممقه اجممممار  وأممممما ااعالممممة فممممال يكممممصن فيهمممما ال ممممياٌم مممممن الطممممرفني، ااعالممممة فيهمممما 



414 
 

آمممممي قح ااعمممممين، وأمممممصز لمممممه  ال مممممياٌم ممممممن ق مممممين اااعمممممين أحممممممه اها أُ ل الع مممممين فإحممممممه
 أنن يفسخ العقو للهاعين أو للعامين.

وآممممممميأش معنممممممما  مممممممقا يف بممممممماب ااعالمممممممة، أن، ااعالمممممممة عقمممممممٌو جممممممماحلي ولممممممميي الزم، 
فمممممإها وقممممم  العقمممممو بمممممال يام  ممممممن الطمممممرفني أحممممممه ال حيمممممق هل ممممما الفسمممممخ فهمممممقه اجمممممار  
وليسممممد  عالممممة، أممممما لممممص قمممماح  مممماحب املسممممهو: يمممما فممممالن، أحممممما أريمممموك تممممؤهن 

يف املسمممممهو، وآمممممصف أعطيممممم  علمممممل الشمممممهر اها ال يممممممد بممممماأهان فيمممممه  عنمممممول 
 كله أعطي  ألف لاير.

مممممما يسمممماعو علممممل بيممممان املسممممألة  ممممي ة ال عاقممممو اهللا ممممين بينه مممما، ي فممممق الطرفممممان 
الطممممممرف اأوح يل مممممميم باملصا  ممممممة علممممممل اأهان، وأحمممممممه لمممممميي مممممممن حقممممممه أنن يمممممم ك 

، فهمممممقا  مممممار اجمممممار ، أمممممما لمممممص كممممما ن يمممممؤهن   مممممم  مممممما اأهان ملمممممو  آمممممنة مممممملالا
بولممممممه تممممممرك اأهان، ال يليمممممممه قضممممممالا فهممممممقا جعالممممممة، واها تممممممرك فإحمممممممه ال يسمممممم  ق 

 ااُعين، و قا حمقكره انن شال اهلل يف باب ااعالة انن شال اهلل تعا،.
مممممر حكمممممم أ مممممق املممممماح عليه ممممما وبمممممنيَّ الومممممصر  ااممممماحلي  تعممممما، قممممماح  : ه،ك،

ألة اللاللمممممممة يف ال مممممممماب ا، املسممممممم تعمممممممما، والومممممممصر  امل نصعمممممممة،   احم قمممممممين 
ََذُِّن و ممممة: بيممممان  ممممفات املممممؤهن، فممممقكر  ممممفات املممممؤهن بقصلممممه: " ويكََََ ُن المََََ

 ".َصيًِّتا َأميًنا عاِلًما بالَ ْقتِ 
َذن:  هذه  ال   أوصا  في الم

 :قصلمممممممممممممه َصَََََََََََََيًِّتا" ال صَََََََََََََ  اُول ،"" : ويكَََََََََََََ ُن
ََذِّنُ  "،  ممممممممقه شممممممممروط وجممممممممصب وال أو مممممممماف مسممممممممنصحمة   ممممممممقه أو مممممممماٌف المََََََََ
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ليسممممممممممد مممممممممممن شممممممممممروط  مممممممممم ة اأهان، اأوح: أنن يكممممممممممصن  ممممممممممي اا، مسممممممممممنصحمة و 
 ومعىن الويد يعا: رفي  الوصت، عال الوصت.

 ََََََََََاني ََََََََََا: "الث هََََََََََ   :"، وممممممممممما املممممممممممرا  بمممممممممماأمني  اأمممممممممممنيَأميًن
 المعرو  بالعدال .

 عندنا العدال  ن عان:
 عوالٌة  ا رٌ .
 وعوالٌة باطنة.

وف بالعوالممممة، فممممالن يعمممما أن،  ممممقا الشممممخص معممممر  مََََا معنََََ  العدالََََ  الباطنََََ  
 مممممممممقا يشمممممممممهو لمممممممممه النَّممممممممماو بأحممممممممممه شمممممممممخٌص مصا مممممممممٌب علمممممممممل الفمممممممممراحلض جم نمممممممممب 
لل  ممممممارم،  ممممممقا عمممممموح  مممممما راا وباطنامممممما، وعنمممممموحما شممممممخص ُيسممممممأح عنممممممه النَّمممممماو 

 يقصلصن: ال حمعرف عنه آصلاا، يعا ما رأينا منه فسقاا.
أممممما أنن حمشممممهو أحمممممه مصا ممممٌب علممممل الفممممراحلض، تممممارك لل  ممممارم، فهممممقا ال حمممممورل، 

 ال حمعرف عنه فسقاا، فهقا ُيس ل عوٌح  ا راا.لكن 
ُيشممممممممم ط فيمممممممممه شمممممممممرط لوممممممممم  ه أو  جياحلمممممممممه  -أيهممممممممما ا  مممممممممص  الكمممممممممرام-اأهان 

العوالمممممممة المثممممممما ر ، فالعوالمممممممة المثممممممما ر  يعممممممما أال، يكمممممممصن معروفاممممممما بالفسمممممممق  مممممممقا 
شمممممرط، وأمممممما كصحممممممه معروفاممممما بالعوالمممممة )العوالمممممة ال اطنمممممة( فإ ممممما ُآمممممنَّة و مممممة معمممممىن 

 ".اَأمينً قصله: "
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لكممممممممن  أمينًََََََََا أي: عََََََََداًل"،يف ]الممممممممروض[ قمممممممماح: " وهلممممممممقا ال هممممممممصش 
 مممما راا وباطنامممما، أممممما العوالممممة المثمممما ر  فهممممة شممممرط وآمممميأش  "أي عََََداًل":مممممرا ه 
 هكر ا.

 َََََ ممممما بالصقمممممد، و مممممقا الشمممممرط مسممممم  ب الشَََََرط الثال
ا
: أنن يكمممممصن املمممممؤهن عامل

فاأفضمممممممين أنن يعمممممممني م،مممممممن يكمممممممصن عمممممممارف مبصاقيمممممممد الومممممممال ، وأمممممممما الشمممممممخص 
الممممممممقل ال يعممممممممرف املصاقيممممممممد لكنممممممممه يممممممممرم ال قممممممممصمي ويممممممممؤهن، لكممممممممن لممممممممص ممممممممما يف 
آممممماعات تقمممممصح لمممممه: ا مممممرل احممثمممممر  مممممين الشمممممةل وال ملليمممممه وال كمممممقا، ال يعمممممرف 

 املصاقيد، فهقا يوهلل أهاحمه، لكن اأفضين أنن يعني العامل بالصقد.
  ََََََََأال يصجممممممممو أون، منممممممممه الشََََََََرط الرابََََََََا أو الصََََََََف  الرابع :

نممممممممو مشمممممممماحة، اها وجمممممممموت مشمممممممماحة يعمممممممما عنممممممممو املشمممممممماحة، فهممممممممقا الشممممممممرط ع
 منافسة بني اثنني كين واحو منه ا يريو اأهان، فإحمنا حمقوم اأون،.

ممممر املؤلممممف  أربمممم   رجممممات عنمممموما ي شمممما َّ  ممممما  ممممة معممممايي ال قممممومي  ه،ك،
 اثنان حمنمثر فيها. 

َف أفَضَُّهما فيه".: قاح   "ف ْن َتَشاحى فيه ا نان ُقدِّ
 اأفضممممممين يف اأهان، الومممممميد، اأمممممممني، العممممممامل : حمنمثمممممر اأفضممممممين فيممممممه يعمممممماأواًل 

بالصقمممممممممد، فمممممممممإنن وجممممممممموحما أحمممممممممو ا  مممممممممي اا وا  مممممممممر لمممممممممعيف الومممممممممصت قمممممممممومنا 
الومممممممممميد، انن تسمممممممممماووا يف  ممممممممممقه اأو مممممممممماف كلهممممممممممم  مممممممممميد وأمممممممممممني وعممممممممممامل 

 بالصقد، ف اها حمون  
َِّه"قاح:  ْْ  ". م َأْفَضَُّهما في ِديِنه وَع
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ين  ممممصاٌم، قممممصاٌم، زا ممممٌو حمنمثممممر يف المممموين كلهممممم أ مممم اب  يممممن، لكممممن  ممممقا الرجمممم
 عابو، وهاك يأش الفراحلض وي ك اثارم، فنقوم اأفضين يف  ينه.

َََََِّهقمممماح: " ْْ حكمممميم وىنمممم  وعاقممممين، واللممممان لمممم   -ممممما شممممال اهلل-"، واحممممو وَع
مممممن  عليمممممه شمممممصل، عنممممموه العقمممممين المممممقل تومممممهلل بمممممه الع ممممما   لكنمممممه فيمممممه طممممميش، ف ،

كلهممممم ع مممماٌ  ز ممممما    -هللممممما شممممال ا-حمقمممموم  العاقممممين الممممرزين اهللكمممميم، اها تسممممماووا 
 حك ال، ف اها حمون   حمن قين ا، اللاليت.

 " م َمن َيختارُه اْلِ يراُن".قاح: 
حمع ممممممممم ا  يممممممممار اامممممممميان، قممممممممالصا اامممممممميان: واهلل حمريممممممممو فالحمامممممممما مممممممممن مجاع نمممممممما، وال 
يعمممممرف ي عاممممممين معنممممما، وال أياممممما مممممما كمممممان يف اأ مممممي تسممممماووا، فممممماايان هلمممممم أهٌن 

ََََذين مع ممممم؛  ََََادون بهََََذا اُذانُنهََََم هََََم ال ، اامممميان قممممالصا: يخََََاطب ن وين
ال حمريمممممممممممو  مممممممممممقا وال  مممممممممممقا، أو مخسمممممممممممني باملاحلمممممممممممة ومخسمممممممممممني باملاحلمممممممممممة تسممممممممممماوت 

 اأ صات، ف ا الع ين 
 " م قَُْرَع ه".قاح: 

ممممممممن  حمع ممممممممين بيممممممممنهم قرعممممممممة اها تسمممممممماوت يف اأو مممممممماف  ممممممممقه حمع ممممممممين قرعممممممممة، ف ،
لسممممممعول أ رج ممممممه القرعممممممة كممممممان  ممممممص املممممممؤهن، والقرعممممممة يُع ممممممين هبمممممما عنممممممو قمممممماح ا

: 
َهمُ  ََََََبَْ ََََََده الُم َََََََ  ُعُن ُْْرَع َُ ال  َتْسََََََتََْعِم

 
ََََََزاُحمِ   ََََََد  التَى َََََُْ ِق َأْو َل َََََْن الُح  ِم

عنممممممممموحما  نممممممممما تمممممممممياحم أكلمممممممممر واحمممممممممو يريممممممممموون اأهان فنع مممممممممين قرعمممممممممة بينه ممممممممما،  
وُتسمممممم ع ين القرعممممممة أحياحمامممممما عنممممممو ا هبممممممام، معممممممىن ا هبممممممام يعمممممما  مممممماحب اهللممممممق 
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حممممم ك اهللممممق ال حمعطيممممه هلممممقا وال واحممممو، لكممممن ال حمممممورل م،ممممن  ممممص، ف مممماها حموممممن   
 هلقا  قالصا: يُقري بينه ا.

ا، املسممممممممألة الرابعممممممممة يف  ممممممممقا ال مممممممماب و ممممممممة  ممممممممفة  تعمممممممما،   احم قممممممممين 
 اأهان و فة ا قامة.

َ واحٍد منهما مسعلتين:  ر فيَ   وَذ
 : عو  الكل ات.المسعل  اُول 
 : السنن امل علقة به.والمسعل  الثاني 

وعممممممو  كل ممممممات ا قامممممممة، الُسممممممنَّة امل علقممممممة يف أ ال عنمممممموحما عممممممو  كل ممممممات اأهان 
 اأهان والُسنَّة امل علقة بأ ال ا قامة.

 "وه  َخْمَس عشرَة جمًَّ ".أما اأهان فقاح: 

ََََََس عشَََََرَة جمََََََّ ً  مممممقا عمممممو ه، كمممممم عمممممو  مجمممممين اأهان  " "، و مممممص اأهان َخْم
المممممممقل تسممممممم عصحمه يف املسمممممممهو الن مممممممصل ويف غالمممممممب املسممممممماجو عنممممممموحما يف  مممممممقه 

  امل اركمممممممة يف اهللمممممممرمني  مممممممقا  مممممممص أهان بمممممممالح المممممممقل  مممممممص مخسمممممممة عشمممممممر  الممممممم ال
 واحمية آنن. تعا، مجلة، وأما آنن اأهان فقكر املؤلف 

 "يََُرتََُِّّها".قاح: 

، هَََََ  التمهََََََ والترسََََََ: الترتيََََََ"،  مممممقا اأوح ُيسممممم  ب ال تيمممممين، يََُرتََُِّّهَََََا"
حيضممممممممممر ا  وال تيممممممممممين مسمممممممممم  ٌب يف اأهان  ون ا قامممممممممممة، أممممممممممما ا قامممممممممممة فإحمممممممممممه

 وآي ني املؤلف  قا.
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 "، أنن يكصن اأهان علل مكان  عاح  مرتف .عَّ  ُعَُّ ٍّ : "الثاني
ًََََََرا: "الثالََََََ  "، م طهممممممراا مممممممن اهللمممممموث اأكممممممم واهللمممممموث اأ مممممم ر، فممممممإنن ُمَتَطهِّ

 أهن غي م طهر   هلل أهاحمه.
ِْبَّ ِ : "الرابا ََ ال  "، يس ق ين الق لة عنو أهاحمه.ُمستِْب

َََََهجَََََاعاًل ُأصَََََب" الخَََََامس: "، أنن أعمممممين أ ممممم عيه يف أهحميمممممه عنمممممو َعْيِه فَََََي ُأُذنََْي
 اأهان، يض  الس ابة يف اأهن.

ملممممممما ُآمممممممئين عمممممممن ث مممممممصت ولممممممم  اأ مممممممم عني يف  تعممممممما، وا ممممممممام أمحمممممممو 
اأهحمممممممممممني يف اهللمممممممممموييت قمممممممممماح: لمممممممممميي  ممممممممممقا يف اهللمممممممممموييت، ال يل ممممممممممد  ممممممممممقا يف 
اهللمممممموييت، ا ن آممممممئين يف اااحمممممممب اهللممممممويلة وقمممممماح ال يل ممممممد، ملمممممما ُآممممممئين مسممممممألة 
فقهيممممممة أيضمممممم  املممممممؤهن أ مممممم عيه يف أهحميممممممه  قمممممماح: ال واهلل، وأقسممممممم، و ممممممة مممممممن 

 .املساحلين الد حلف عليها 
ال يعمممممممما عمممممممموم الل ممممممممصت اهللممممممممويلة عمممممممموم الل ممممممممصت  فمممممممماحممثر ا، فقهممممممممه 

ممممممما مممممممن غمممممممي أنن تل ممممممد حمممممممويلاا، يعممممممما  الفقهممممممة، فمممممممإن، املسممممممألة قمممممممو تل ممممممد فقها
، لكمممممممن جمممممممرم عليهممممممما ليسمممممممد حممممممموييت مرفمممممممصي عمممممممن النممممممم  

 ، أو حوين عليها امجاي، أو فيها أثر من الو ابة أو غي هل .الع ين
 اهاا  قه اخلامي أنن أعين أ  عيه يف أهحميه.

ََََََََر ُمسََََََََتْدِيرٍ " السَََََََادس: "، أال يسممممممم وير فُيسممممممم  ب أنن يكمممممممصن اأهان ا، غي
أنن يسممممممم وير برجلمممممممه، وال تسممممممم  ب  واالسَََََََتدارة:جهمممممممة الق لمممممممة وأال يسممممممم وير، 

  يف غي ا.االآ وار  ال يف املنار  وال
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َََََمااًل : "السَََََابا َََََا وِش َََََِ  َيميًن َعََّ َََََي اْلَحيَْ َََََا ف "، يل فمممممد يف اهلليعلمممممة حمممممة ُمََّْتِفًت
علمممممل الومممممال ، حممممممة علمممممل الفمممممال ، حممممممة علمممممل الومممممال  يل فممممممد أيناممممما، حممممممة 
، واالل فممممممات يكممممممصن بممممممالرأو والعنممممممق  علممممممل الفممممممال  حممممممة علممممممل الفممممممال  كمممممماالا

يسممممممم وير برجلمممممممه والومممممممور ال بالرجمممممممين،  مممممممقا غمممممممي مسممممممم وح لكنمممممممه يل فمممممممد، ال 
ولكنمممممممه يل فمممممممد برأآمممممممه وعنقمممممممه و ممممممموره ك ممممممما حممممممممص عليمممممممه اأ ممممممم اب ممممممممنهم 

 . تعا، ال هصش يف ]شر  املن هل[ 
"قََََََائاًل بعَََََََدهما فََََََي َأذاِن الصََََََْبِح )الصََََََالُة خيََََََره مََََََن : الُسََََََنى  الثامنََََََ 

 مممممممقه الُسمممممممنَّة اللامنمممممممة أنن يقمممممممصح بعمممممممو ا )بعمممممممو اهلليعل مممممممني(:  النَََََََ ِف( َمَََََََرىتيِن"،
(، )الومممممالُ   مممممٌي )الومممممالُ   ممممم ( ممممممرتني )الومممممالُ   مممممٌي ممممممن النمممممصمه ٌي ممممممن النمممممصمه

(، ويكمممممممصن  مممممممقا يف أهان الفهمممممممر فقمممممممط، آمممممممصال أهن الفهمممممممر عنمممممممو  ممممممممن النمممممممصمه
   صح الصقد أو أهن للفهر ق ين   صح الصقد يف  ا ر كالمهم.

وهلمممممممقا قممممممماح  ممممممماحب امل ممممممموي و ممممممماحب شمممممممر  املن همممممممل وال همممممممصش والرحي مممممممان 
 ين الصقد.قالصا: و ا ره ولص ق 

َََب  َََا لترتي رها فَََي م ضٍَََا آخَََر لكَََن نَََْدمها هن التاسَََا مَََن السَََنن سَََيَذ
: جلمممممصو املمممممؤهن بعممممو أهان امل مممممرب يسمممممي ،  ممممقه الُسمممممنَّة ال اآمممممعة السََََنن وهَََََ 

أنن ألمممممي يسمممممياا بعمممممو أهان امل مممممرب فمممممال ي اشمممممر، و مممممقا آممممميقكره املؤلمممممف بعمممممو 
نن يمممممؤهن ويقممممميم قليمممممين انن شمممممال اهلل، يعممممما أحممممممه لممممميي املشمممممروي يف أهن امل مممممرب أ

 م اشر ، ال ين مثر بني اأهان وا قامة يسياا.
:  ممممممة م ابعممممممة املممممممؤهن، وآمممممميقكر ا انن شممممممال اهلل تعمممممما، بعممممممو والُسََََََنى  العاشََََََرة

: قليمممممين أحممممممه يسمممممن لسمممممامعه م ابع مممممه آمممممراا وحصقل مممممه يف اهلليعلمممممة وقصلمممممه بعمممممو فراغمممممه
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ممممممممممقهه المممممممممموَّعنص، ه ال امَّممممممممممةه والوممممممممممال ه القاحل ا الصآمممممممممميلة، اللَُّهمممممممممممَّ ر،بَّ  ه مممممممممموا  ممممممممممةه  ته ُى، َّ
ت،ممممممه، وآمممممميقكر املؤلممممممف  ممممممقا انن  والفضمممممميلة،، وابمنع،لنممممممُه م،قامامممممما ى ممممممص اا الممممممقل و،ع،ون
شمممممممال اهلل،  مممممممقا بالنسممممممم ة لسمممممممنن اأهان، أمممممممما ا قاممممممممة فمممممممقكر عمممممممو  ا وهكمممممممر 

 آننها.
 "وهي إحد  عشرَة َيْحُدرُها".أما عو  ا فقاح: 

ة الممممممممد تسمممممممم عص ا يف "،  ممممممممقا عممممممممو  ا و ممممممممة ا قامممممممممهََََََََي إحََََََََد  عشََََََََرةَ "
اهللمممممرمني احممممموم عشمممممر  مجلمممممة، واملمممممق ب ُيسممممم  ب الصقمممممصف عنمممممو كمممممين مجلمممممة، 
اهلل أكممممممم وُيسممممممكهن يعمممممما ال يوممممممين ال ك يتممممممني، اهلل أكممممممم اهلل أكممممممم، املممممممق ب 
مممممممما يقممممممممصح: اهلل أكممممممممم، اهلل أكممممممممم، اهلل  أحمممممممممه ال ُيسمممممممم  ب و ممممممممين ال ك يتممممممممني وااَّ

 قامة يعا يف عوم الص ين.أكم، اهلل أكم يف اأهان وكقل  يف ا 
ولكممممممن ا قامممممممة  ممممممالف اأهان يف بعممممممض آممممممننها فممممممقكر آممممممننها وقمممممماح بالنسمممممم ة 

"، حيمممممور ا وال يرتمممممين معمممممىن أحممممممه يسمممممري يف ا قاممممممة أمممممما َيْحَََََُدرُهالل تيمممممين قممممماح: "
 اأهان فأحمه ي آين وي  هين، كقل  بالنس ة ملكان ا قامة.

 ََ"."ويُْيُم َمن َأذىَن في مكانِه إْن َسهُ قاح: 
اهاا اللمممممان ممممممن آمممممنن ا قاممممممة أنن ي مممممص، ا قاممممممة م،مممممن تمممممص، اأهان،  مممممقا الُسمممممنَّة 

 اللاحمية.
: أنن تكممممممصن اقام ممممممه يف مكممممممان أهاحمممممممه، و ممممممقا انن آممممممهين أممممممما اها الُسََََََنى  الثالثََََََ 

َََََان قَََََد يكَََََ ن اُذان فَََََي شمممممق فإحممممممه يمممممؤهن يف املسمممممهو؛  ُنم بعَََََض اُحي
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عاليٍََََ  جََََدًّا ال يسََََهَ  مكََََان بعيََََد عََََن المسََََ د، أو يكََََ ن فََََي منََََارةٍ 
 بَ يشَ أْن يْيم فيها.

فنقمممممممممصح: انن تيسمممممممممر لمممممممممه أنن يقممممممممميم يف مكمممممممممان أهاحممممممممممه فهمممممممممص مسممممممممم  ب، وانن مل 
 ي يسر فإحمه يقيم حييت تيسر له.

"وال َيِصََََََََح  إال ُمَرتَىبًََََََََا ا، شممممممممروط اأهان فقممممممماح:  تعممممممما،   احم قمممممممين 
 من ُمَميٍِّز". مت الًِيا من َعْدٍل ول  ُمَِّْحًنا وَمَّح نًا، وُيْ ِزئُ 

مممممما آمممممميقكره املؤلممممممف    ممممممقه ا ن أربعممممممة شممممممروط وآممممممنييو عليهمممممما  امسا
 بعو قليين. تعا،
 
 الشروط الخمس : 

 ََََََا: ال تيممممممب، قمممممماح: "أولهََََََا ًب "، فلممممممص أحمممممممه فََََََال َيِصََََََح  إال ُمَرتَى
قمممممماح ممممممملال بمممممموأ وقمممممماح: )أشممممممهو أن، ال الممممممه اال اهلل، أشممممممهو أن، ال الممممممه اال اهلل، 

ا رآممممممممصح اهلل(، اهلل أكممممممممم، اهلل أكممممممممم ، اهلل أكممممممممم، اهلل أكممممممممم، أشممممممممهو أن، ى مممممممموا
أتمممممل   يممممم  مجمممممين اأهان لكمممممن ممممممن غمممممي ترتيمممممب  مممممين أهاحممممممه جمممممميئ  أهاحممممممه غمممممي 

 جميئ.
 َََََََاني مَََََََن الشَََََََروط : املمممممممصاال ، أنن يكمممممممصن اأهان م صالياممممممما، الث

 والم االة تف ت بعحد أمرين:
كلممممممي فممممممإن، : بالفوممممممين الكلممممممي، فممممممإها فوممممممين بممممممني أهاحمممممممه بفا ممممممين   اُمََََََر اُول

 املصاال  تنقط  ويليمه أنن يعيو اها فوين بفا ين  طصيين.
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وأممممممما الفا ممممممين اليسممممممي فهممممممين تنقطمممممم  بممممممه املممممممصاال   لممممممه  ممممممصرتان آمممممميأش هكر مممممما 
 لكن حمقومها  نا لل ناآ ة.
 الفصَ اليسير له ص رتان:

أنن يكمممممممصن الفومممممممين اليسمممممممي بشمممممممةل  م ممممممما  كالسمممممممكصت، أو بمممممممقكر، أو بكمممممممالم  
 به املصاال .م ا ، فهقا ال تنقط  

الوممممممصر  اللاحميممممممة يف الفوممممممين اليسممممممي: أنن يكممممممصن الفوممممممين اليسممممممي بكممممممالم  ىممممممرم، 
 فإها فوين مب رم ولص يسياا احمقطعد املصاال  وليمه أنن يعيو اأهان.

كيمممممف فا مممممين يسمممممي  يسمممممب واحمممممو، قممممماح كل  مممممني وواحمممممو فعمممممين لمممممه مشمممممكلة 
  املصاال .فس ه أو حنص هل  من الفوين اليسي،  قا بالنس ة للشرط اللان

 : َََََََ أنن يكمممممممصن اأهان ممممممممن عممممممموح  فمممممممال أممممممميئ  الشَََََََرط الثال
مممممن فاآممممق، أحممممما غمممميت بممممواح ممممما أقممممصح ال يوممممهلل قلممممد: فممممال أمممميئ كممممرزاا؛ أن، 
اشمممممم اط العوالممممممة  ممممممين  ممممممص شممممممرٌط لومممممم ة اأهان أو  ممممممص شممممممرٌط  جمممممميال اأهان 

 يف فرض الكفاية  
ا  م أن، أهان المممممممقل يمثهمممممممر ل ممممممممن كالمهمممممممم والعلمممممممم عنمممممممو اهلل تعممممممما،: أن، ممممممممر 

الفاآممممق ال أمممميئ يف فممممرض الكفايممممة ال أحمممممه غممممي  مممم يهلل، مبعممممىن لممممص فرلممممنا أن، 
فاآممممممقاا مممممممن الفسممممممال أرا  أنن يومممممملة منفممممممر اا أو يف  مممممم رال،  ممممممص يعممممممرف مممممممن 

 حمفسه الفسق، فهين يؤهن وال حمقصح: ال يوهلل ل  أنن تؤهن 
الفاآممممممق الممممممقل يمثهممممممر واهلل أعلممممممم أن، مممممممرا  م باشمممممم اط العوالممممممة يعمممممما أن، أهان 

ال حيوممممممممين بممممممممه اآممممممممقاط فممممممممرض الكفايممممممممة ال أحمممممممممه باطممممممممين، فلممممممممص أهن يف ال لممممممممو 
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فاآممممممٌق، كممممممان مممممممؤهن ال لممممممو فاآممممممق  ممممممين قممممممام فممممممرض الكفايممممممة يف ال لممممممو  ال، مل 
 يقم فرض الكفاية، وأما اها كان ال لو اأهان فيها قاحلم.

: أن، مممممممممرا  م عممممممموم ا جمممممممميال يف فممممممممرض فالَََََََذي يظهََََََََر واهلل تعََََََََال  أعََََََََّم
وجممممص   ممممالف  ممممقا فليفممممو، اها وجممممو أحممممو حمممممص أحمممممه ال يوممممهلل الكفايممممة، وم،ممممن 

مبعممممىن المممم طالن، الممممقل يمثهممممر ل أن، حمفممممة الومممم ة  نمممما املممممرا  بممممه حمفممممة ا جمممميال 
 يف فرض الكفاية،  قا الشرط اللاليت  ص العوالة.

ممممممر املؤلممممممف  ََََََا أو مجلممممممةا مع لممممممة  نمممممما بقصلممممممه: " تعمممممما، ه،ك، ََََََ  ُمَِّْحًن ول
ققممممممد شممممممروط الومممممم ة، ولممممممص هللَّممممممن فيممممممه "، يعمممممما: يوممممممهلل اأهان اها كَمَّح نًََََََا

أو هلل،ممممممن فيممممممه، أممممممما ال ل مممممممني فهممممممص امل ال ممممممة يف ال طريمممممممب، فممممممإها هللممممممن يف أهاحممممممممه 
فهممممين أهاحمممممه باطممممين  يقصلممممصن: ال ي طممممين ممممم  الكرا ممممة، ُيكممممره ال ل ممممني وال طريممممب 

 الياحلو، لكن ال حمقوو  نا كسني الوصت، لكن حمقوو ال طريب الياحلو.
  طين اأهان.اهاا ال ل ني مكروه، لكن ال ي

ََََاقمممماح: " : أشممممهو أن، أو َمَّح ًن " بممممأنن يل ممممن فيممممه، ك مممما لممممص قمممماح يف أهاحمممممه ممممملالا
ا رآصح اهلل.  ى وا

علممممممل كممممممين حمممممماح املقوممممممص  أحمممممممه لممممممص رفمممممم  منوممممممصباا أو حموممممممب مرفصعامممممما  ون أنن 
حييممممين املعممممىن، فممممإن، أهاحمممممه  مممم يهلٌل ممممم  الكرا ممممة، ولكممممن احم  هممممصا  نمممما، أن، بعممممض 

 ا ال حيوين هبا أ الا القكر الشرعة. صر الل ن ت طين اأهان؛ لكص 
 ََََََ : أنن يقممممممصح املممممممؤهن: اهلل أكممممممم،  نمممممما أتممممممل بلالثممممممة ممممممموو : واحممممممو ومََََََن ذل

منهمممما ماشممممة، واثنممممان منهمممما ممممم طالن لممممءهان، ممممما  مممما  مممممو اهل ممممي  يف قصلممممه اهلل 
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، ُنَََََه لَََََم يَََََعِت بَََََاُذان الشَََََرعي الَََََذي  بَََََتأكمممممم  مممممقا م طممممميٌن أهاحممممممه؛ 
: اهلل أكمممممم، أمممممما أنن تسمممممأح النَّممممماو تقمممممصح: يممممما اأهان الشمممممرعة أنن جتممممميم وتقمممممصح

 حماو،  ين اهلل أكم  فهقا ليي بأهان.
وقصلمممممممه: اهلل  كمممممممم، آمممممممؤاح معنممممممماه  مممممممين اهلل أكمممممممم  يُقممممممماح لمممممممه: حمعمممممممم، ولكمممممممن 
أهاحمممممم  باطمممممين، وكمممممقل  املمممممو اللمممممان امل طمممممين بعمممممو ال مممممال ملممممما قممممماح: اهلل أكمممممم، ال 

َََر اهلل يومممهلل أهاحممممه؛   وهَََ  َبَََر جمَََا آَبَََر ُنم   ُنَََه هَََذا لَََم يكب
 .لهذا فيُنتبه أذانه، يصح ال فهذا الطبَ،

 
 َََََا مَََََن شَََََروط صَََََح  اُذان : أنن يكمممممصن املمممممؤهن مميمممممياا، الراب

َََََََز شَََََََرطه لكََََََََ و مممممممقا الشمممممممرط يف اأهان ويف غممممممميه؛  َََََََا إنم التميي َََََََا قَّن ُنن
ٍَ يَََراف، فَََال يصََََح  ََََ عمََََ العبَََادات، العََََْ والتمييَََز واُسََََالف شَََروطَ 

َه من اُعمال لغير المميز  إال الحج والعمرة. عم
َََََِ  »ويف اهللممممموييت ملممممما رفعمممممد الوممممم  قالمممممد:  َََََْم، َوَل َََََاَل: نَََع َََََجٌّ  َق ألهَََََذا َح

َر ُعْمَرةٍ   «.َأْجره َوِإنىَما التىْمِييُز َشَرَط ِصحىً  ِفي َغْيِر ح ىٍ  َوَغيَْ
ممممممما آممممممميقكره  اهاا  مممممممقه أربعمممممممة شمممممممروط لوممممممم ة اأهان، وز  عليهممممممما شمممممممرطاا  امسا

ََ الَ قََََََِت إال ين يف قصلممممممه: "بعممممممو قليمممممم تعمممممما، املؤلممممممف  وال ُيْ ََََََِزُئ قبََََََ
 َِ "، فنقممممممصح: ُيشمممممم ط أنن يكممممممصن اأهان يف الصقممممممد اْلَفْ ََََََُر بعَََََََد ِنصََََََِ  الَّيََََََ

 اال الفهر، فيهيئ بعو حموف الليين ويأش.
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َََََره   هكمممممر مممممما ي طمممممين اأهان فقممممماح: " - ثي َهَ  "،  مممممقا امل طمممممين ويَُْبِطَُّهمَََََا َفْصَََََ
 اأوح الفوين الكلي ولص كان م احاا.

"، اليسمممممي اها كمممممان مب مممممرم، وأمممممما اليسمممممي اها كمممممان وَيسَََََيره ُمَحَََََرىفه واللمممممان: " -
ا، وقمممممممممد اجممممممممميال  تعممممممممما، مب ممممممممما  فإحممممممممممه ال ي طمممممممممين اأهان،   احم قمممممممممين 
 اأهان، فقكر لنا اأ ين وهكر لنا االآ لنال.

ََ الَ قَََََتِ فاأ ممممين قصلمممممه: " "، اأ ممممين أن، اأهان ال أممممميئ ق مممممين وال ُيْ َََََِزُئ قبَََََ
فلمممممص أهن ق ممممين   مممممصح الصقمممممد فأهاحممممممه غممممي جمممممميئ، فمممممإها   مممممين   ممممصح الصقمممممد، 
، هكممممممر االآمممممم لنال بقصلممممممه: ُنم اُذان السََََََابَ غيََََََر م ََََََزئالصقممممممد يعيممممممو؛ 

" َِ  ".إال اْلَفْ ُر بعَد ِنصِ  الَّي
"، فإحممممممه يومممممهلل اأهان للفهمممممر بعمممممو حمومممممف الليمممممين؛ وهلمممممقا لمممممص جمممممال إال اْلَفْ َََََرُ "

اال وقممممممد ا قامممممممة وأقمممممممام  املممممممؤهن السمممممماعة ثن مممممممني بليممممممين وأهن للفهممممممر وال جمممممممال
 الوال  أصز   ين آقط فرض الكفاية   ين  هلل  قا اأهان  

أحممممممه آمممممقط بمممممه فمممممرض الكفايمممممة و مممممهلل أهاحممممممه لومممممال  الفهمممممر مممممما  ام  ال َََََ ا :
أحممممممه أهن بعمممممو حمومممممف الليمممممين، لكمممممن يسممممم   صن اها أهن ق مممممين الصقمممممد أنن يكمممممصن 
 نمممممممماك أهان   ممممممممر عنممممممممو الصقممممممممد، لكممممممممن اأهان اللممممممممان الممممممممقل عنممممممممو الصقممممممممد 

 س  ب وال فرض  مس  ب.م
اأمممممر ا  ممممر: أ ممممم يقصلممممصن ُيسمممم  ب اها كممممان يممممؤهن ق ممممين الصقممممد، أنن يكممممصن 
 ممممممقه عا تممممممه أممممممما يممممممأش يف يممممممصم مممممممن اأيممممممام والنَّمممممماو تعممممممص وا أحمممممممه يممممممؤهن علممممممل 
الصقممممممد، فيممممممأش يممممممصم مممممممن اأيممممممام برمضممممممان ق ممممممين اأهان بنوممممممف آمممممماعة يممممممأهن، 
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سممممممكصن ق ممممممين الصقممممممد  وي طمممممين علمممممميهم أعلهممممممم يوممممملصن الفهممممممر ق ممممممين وق هممممما وأ
 ال.

فيقصلممممممممممصن: ُيسمممممممممم  ب أنن يممممممممممومي هلمممممممممم  وأال خيممممممممممالف عا تممممممممممه حمممممممممم  ال ي ممممممممممرر 
 بالنَّاو،   ه،ك،ر املؤلف أحمه ُيس  ب جلصآه بعو أهان امل رب يسياا.

 ".وُيَسن  ُجَّ ُسه بعَد أذاِن اْلَمغِرِ  َيسيًراقاح: "
َذن ويَََََََْيم مباشَََََََرة وال يفصََََََََ بَََََََين اُذا ن فهََََََََ اُذان واُقامَََََََ  يَََََََ

 واُقام  ب قت  
"، وغممممي امل ممممرب مممممن بمممماب وُيَسََََن  ُجَّ ُسََََه بعَََََد أذاِن اْلَمغََََِرِ  َيسََََيًراقمممماح: "

أو،،  مممممص حمممممممص علممممممل امل ممممممرب لكممممممصن بعممممممض الفقهممممممال قممممممالصا ان، امل ممممممرب يممممممؤهن 
هلممممما ويُقمممممام م اشمممممر  لممممميي فيهممممما وقمممممد وق هممممما لممممميق، فمممممنص علمممممل امل مممممرب ممممممن 

 هان وا قامة.أجين  قا، واال ف ي ا أون، يف الفوين بني اأ
ا، مسمممممممألة اأهان وا قاممممممممة يف الوممممممملصات اجمل صعمممممممة  تعممممممما،   احم قمممممممين 

ممممن مجمممم  عممممو   مممملصات، ط عامممما اا مممم   ممممالتني ممممما يكممممصن أكلممممر  أو املقضممممية، ف ،
مممممن  ممممالتني، م،ممممن مجمممم   ممممالتني أو قضممممل عممممو   مممملصات، فات ممممه عممممو  فصاحلممممد 

مممممممماها  وأرا  أنن يقضممممممميها، فهمممممممين يمممممممؤهن لكمممممممين  مممممممال  ويقممممممميم لكمممممممين  مممممممال  وال
 يون   ماها قاح  

َِّ َفريض ٍ "  ".وَمن َجَمَا أو َقَض  َف اِئَت َأذىَن لُلول   م أقاَف لك
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َأذىَن فيممممؤهن للوممممال  اأو، وأممممما ممممما بعممممو ا فإحمممممه يقمممميم لممممه وال يممممؤهن، وقصلممممه: "
 َََََ " وجصباممممما وال اآممممم   اباا  ي ومممممصر الصجمممممصب يف بعمممممض الومممممصر، بالنسممممم ة لُلول

ال أممممممممب اأهان هلمممممممما فاآمممممممم   اباا ال وجصبامممممممما، يف  للقضممممممممال الومممممممملصات املقضممممممممية
اجمل صعمممممممة يف الوممممممملصات اجمل صعمممممممة انن كمممممممان اا ممممممم  مجممممممم  آمممممممفر فقمممممممو بينممممممما أن، 

 املسافر ُيس  ب له اأهان وال أب عليه.
ي قممممل عنمممموحما اا مممم  لممممص كممممان منفمممممر اا يسمممم  ب،  ممممين ي وممممصر الصجممممصب  حمعمممممم، 

ق ب اا مممممممم  بممممممممني اها مجمممممممم  بممممممممني الوممممممممالتني يف املطممممممممر، و ممممممممقا عنمممممممموحما يف املمممممممم
الومممممالتني مطمممممر امل مممممرب والعشمممممال، فيمممممؤهن لمممممءو، اها كمممممان  مممممقا ممممممؤهن ال لمممممو 
وفممممممرض الكفايممممممة حا مممممميٌن بممممممه، فيكممممممصن  نمممممما اأهان لممممممءو، وجصبامممممما،   ا قامممممممة 

 لكين فريضة.
وُيَسََََََن  ا، مسممممممألة م ابعممممممة اأهان فقمممممماح: " تعمممممما،   احم قممممممين املؤلممممممف 

َََرًّا، وَحْ قََََّ  َََه ِس َََه: "الَّىُهَََمى لسَََاِمِعه ُمتابعُت ََََد فراِغ َََه بع َََِ ، وق ُل َعََّ َََه فَََي اْلَحيَْ ُت
ًَََََََََدا ال سَََََََََيََّ   ْعَ ِة التامىَََََََََِ  والصَََََََََالِة الْائمَََََََََِ  آِت ُمَحمى َر ى ِهََََََََِذه الَََََََََدى

َعْثُه َمْاًما محم ًدا الذي َوَعْدَته"  ".والفضيََّ ، وابَْ
:  ممممممممص  -أيهمممممممما ا  ممممممممص  الكممممممممرام-حمعممممممممص  ا، املسممممممممألة السممممممممابقة، ا ن اأهان  أوالا

ي وممممم ص  باملسممممماجو، مبعمممممىن أن، ا حمسمممممان يف بي مممممه فات مممممه  ممممملصات  مممممين يمممممؤهن غممممم
 هلا ويقيم، وال يقيم وال يؤهن، وال ال يؤهن وال يقيم 

اأفضمممممين أنن يمممممؤهن وأنن يقممممميم، ط عاممممما يمممممؤهن مممممما يضممممم  ميكروفصحممممممات يف اخلمممممارل  
وي ممممممرر بالنَّمممممماو لكممممممن يممممممؤهن حمممممم  لممممممص كممممممان أُهن يف ال لممممممو، فكممممممصن اأهان قممممممو 
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ال لممممممممو  ممممممممقا مسممممممممقٌط لفممممممممرض الكفايممممممممة عنممممممممه، لكممممممممن لمممممممميي مسممممممممقطاا قممممممممام يف 
 الآ   اب اأهان له، فُيس  ب أنن تؤهن وأنن تقيم.
َََََََه   احم قمممممممين بعمممممممو هلممممممم  ا، م ابعمممممممة اأهان فقممممممماح: " َََََََن  لسَََََََاِمِعه ُمتابعُت وُيَس

ََّتََََََََُه "، عنمممممممموحما ثالثممممممممة أمممممممممصر مسمممممممم   ة لسممممممممام  اأهان، وآممممممممام  ِسََََََََرًّا، وَحْ قََ
وال ممممممما يممممممو ين  املممممممؤهن آممممممام  أم لمممممميي بسممممممام    اأهان يممممممو ين فيممممممه املممممممؤهن

آمممممام ، وهلمممممقا يسممممم   صن حممممم  لل مممممؤهن، يقصلمممممصن: ليه ممممم  بمممممني فضمممممين اأهان 
 وفضين اجابة املؤهن يس   صن  قا له.

 فيسن لَّساما  ال   أم ر: 
 : م ابعة اأهان آراا بأنن يقصح ملين قصح املؤهن.اُول -
َعََََََََّ: "اُمََََََر الثََََََاني - ََّتََََََُه فََََََي اْلَحيَْ "، يف اهلليعلممممممة ال يقممممممصح، اأهان  ِ َحْ قََ

أهكمممممممار لكمممممممن فيمممممممه كل مممممممات ليسمممممممد ممممممممن بممممممماب المممممممقكر، فالكل مممممممات اأهكمممممممار 
تقمممممصح ملمممممين املمممممؤهن  مممممقا  ممممما ر فيمممممه أحمممممم  كومممممين  مممممقا المممممقكر، لكمممممن حين ممممما 
يمممممموعصك املممممممؤهن يقممممممصح: حممممممة علممممممل الوممممممال ، تعمممممماحَّ  مممممميُن، يقصلممممممصن: ال معممممممىن 

علممممممل الوممممممال  ال أنن تعيممممممو وتقممممممصح: حممممممة علممممممل الوممممممال ، ف قممممممصح بمممممموح حممممممة 
 حصح وال قص  اال باهلل، و قا وارٌ  يف اهللوييت الو يهلل.

يف عنممممممموحما يف ا قاممممممممة أيضاممممممما تسممممممم  ب اجابمممممممة املقممممممميم م ابعمممممممة املقممممممميم، ف قمممممممصح 
ملل ممممما يقمممممصح املقممممميم، يف قمممممصح املقممممميم: قمممممو قاممممممد الومممممال ،  مممممقا لممممميي بمممممقكر 
ن حممممممم  تقمممممممصح: قمممممممو قاممممممممد الومممممممال ، ف قمممممممصح: أقامهممممممما اهلل وأ امهممممممما، وانن كممممممما

 اهللوييت لعيفاا، حوييت لعيف لكنهم يرون الع ين به.
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بالنسمممم ة لكل مممممة أ مممممرم ليسممممد ممممممن اأهكمممممار )الومممممال   ممممٌي ممممممن النمممممصم(،  مممممقا 
لممممميي هكمممممر  مممممقا املمممممؤهن يقمممممصح لممممم : أحممممممد يممممما أيهممممما النممممماحلم، الومممممال   مممممٌي ممممممن 
ممممما جتيمممممب  النمممممصم، فمممممال يسممممم   صن لممممم  أنن تقمممممصح: الومممممال   مممممٌي ممممممن النمممممصم، وااَّ

املقممممممام، واآمممممم   صا  نمممممما أنن يُقمممممماح:  مممممموقد وبممممممررت، ال  بشممممممةل  ي ناآممممممب ممممممم 
علممممممل أحمممممممه ُآممممممنٌَّة وار ٌ  يف اهللمممممموييت لكممممممن أحمممممممه معممممممىنا لفممممممٌظ  ممممممص اأحمسممممممب أنن 

 يُقاح يف  قا املقام.
قمممممالصا أحمسمممممب شمممممةل املمممممؤهن قممممماح: الومممممال   مممممٌي ممممممن النمممممصم وأحممممممد تقمممممصح: واهلل 

ت أحممممممممم   مممممممما ل،  مممممممموقد وبممممممممررت، فاآمممممممم   صا أنن يُقمممممممماح  ممممممممقا  نمممممممما، وبممممممممرره 
 بكسر الرال حموصا علل  قا.

: أحمممممه ُيسمممم  ب لممممه أنن يقممممصح بعممممو فممممراغ اُمََََر الثالََََ  فََََي متابعََََ  اُذان -
ًَََََدا املمممممؤهن:  َََََِ  والصَََََالِة الْائمَََََِ  آِت ُمَحمى ْعَ ِة التامى "الَّىُهَََََمى َر ى ِهَََََِذه الَََََدى

َعْثَََََُه َمْاًمَََََا محمَََََ ًدا الَََََذي َوَعْدتََََََه" ، و مممممقا أيضاممممما ال سَََََيََّ  والفضَََََيََّ ، وابَْ
اأممممممصر املسممممم   ة يف اأهان، ولعلنممممما حمق ومممممر علمممممل  مممممقا واهلل أعلمممممم و ممممملل  ممممممن

 اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.
تسمممممم  ب ا قامممممممة لل نفممممممر  حمممممم  لممممممص أحمممممممه أُهن وأقمممممميم يف ال لممممممو وجممممممال منفممممممر ، 

 فإحمه يؤهن ويقيم.
 َََََََ َََََََ تكبيََََََرٍة أو ي مََََََا بََََََينَ  َذن بََََََينَ  َال: هَََََََ يفصَََََََ المََََََ السََََََ

  تكبرتين 
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املمممممق ب أحممممممه يفومممممين، يعممممما يقمممممصح: اهلل أكمممممم، اهلل أكمممممم و كمممممقا،  ال َََََ ا :
 املق ب يس  ب يقصلصن اأهان وا قامة جيم ح  يف ا قامة.

ََََا  ََََالغ، وقَّن ََََا إنم الصََََالة ت ََََب عَََََّ  المسَََََّم المكَََََّ  الب َال: قَّن السََََ
َمر عَّ  سبٍا ويضر  عَّ  عشٍر.  إنم الصبي ي
َال: يََََْ ل: هَََََ هنََََاك فََََرقه بََََين تكف يََََر قضََََا  الََََذي يحَََََ بعََََد السََََ

 اُسالف  [10::10:0-.1::10:0]ذل  قتَّه، وُيشترط فيه 
َُ حتَََََََََ  تعممممممممما، يف بممممممممماب الومممممممممال : "قمممممممممصهلم  ال َََََََََ ا : َََََََََ َت ْْ وال يَُ

َََََا فيهمَََََا "، مجيممممم  اهللممممموو : حمممممو المممممر   واالآممممم  ابة وغي ممممما ممممممن ُيْسََََََتَتاَ   الً 
 يب ال اهللممممموو  ال تكمممممصن اال ممممممن ا ممممممام أو حماحل مممممه، فمممممال يومممممهلل أحمممممو  أنن يسممممم 

ا ال تممممممارك الوممممممال   تممممممارك الوممممممال  وال غممممممي تممممممارك الوممممممال ، وال أنن يق ممممممين مرتمممممموا
 وال غيه، فإن،  قا مرجعه ا، ا مام. 

لكممممن عنممممو م فممممرٌل بممممني اقامممممة اهللممممو وبممممني حوممممصح الكفممممر، فممممالكفر قممممو حيوممممين 
ممممما وانن  ممممممن الشمممممخص وحُيكمممممم بكفمممممره اهللكمممممم الفقهمممممة، يل مممممد عليمممممه الكفمممممر فقها

ملمممممماح هلمممممم : لمممممص أن، شخوامممممما  مممممم  رجممممممالا يسممممممب اهلل  مل يل مممممد هلمممممم  قضممممممالا،
  حمسممممممممممأح اهلل العافيممممممممممة والسممممممممممالمة، و عممممممممممه ان،  ممممممممممقا الشممممممممممخص

ال عيممممممو يقممممممصح عممممممن حمفسممممممه: احمممممممه غممممممي مسمممممملم، وأحمممممممه يمثهممممممر لل سممممممل ني أع مممممماح 
ا آمممممالم فقمممممط لي قمممممة شمممممر م، وأمممممما  مممممص فيع قمممممو بطمممممالن ا آمممممالم و مممممص علمممممل 

  ين الكفر والعياه باهلل.
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مممممممة القضممممممماحلية وال مممممممما ا ن، المممممممقل  عمممممممه شممممممم خٌص واحمممممممو  مممممممين تقمممممممصم بمممممممه اهلُلهَّ
ممممممممة القضمممممممماحلية، ال يل ممممممممد حممممممممو الممممممممر   اال بشمممممممممها    تقممممممممصم  ال تقممممممممصم بممممممممه اهلُلهَّ
رجلمممممممني، حممممممم  لمممممممص شمممممممهو عليمممممممه رجمممممممين وعشمممممممر حمسمممممممص  ال يل مممممممد اهللمممممممو،  مممممممقا 
الشممممما و المممممقل  عمممممه يقمممممصح الكفمممممر  مممممين أمممممصز يوممممملة وراحلمممممه، وال ييوجمممممه بن مممممه، 

 ه وال ال وال ي عامين معه يأكين من هبي  
ال،  ممممممقا حكممممممٌم فقهممممممة، أممممممما الل ممممممصت القضمممممماحلة فقلنمممممما،  ممممممين  ممممممقا الشممممممخص 
الممممقل  مممم  وممممما ث ممممد قضممممالا ه ممممب عنممممو اثك ممممة وقممممالصا: ممممما تقممممصم اهللهممممة اال 
بشمممما وين،  ممممين لممممه أحمممممه يقمممميم حممممو الممممر    ال، ف لممممين  ممممقه اهللمممموو  مرجعهمممما ا، 

ل، أمممممممما السممممممملطان، وملمممممممين  مممممممقه اأممممممممصر ال بُممممممموَّ فيهممممممما ممممممممن الرجمممممممصي ا، القضممممممما
  حا  النَّاو فال أصز هلم هل .

َََا ل َََنس الصَََالة   امََََّ  هََََ يُعتبَََر تارًَ َََرك الصَََالة سَََنٍ َ  َال: َمَََن ت السَََ
وهََََََ يُْصَََََد هنَََََا فَََََي هَََََذا البَََََا  تَََََرك جَََََنس الصَََََالة بتَََََرك بعَََََض 

 أفرادها  
عنممممموحما املممممق ب  مممممقا أحممممممه اها تمممممرك  مممممال ا واحمممممو ا فممممموعاه ا ممممممام أو  ال َََََ ا :

حميممممة فإحمممممه ُيسمممم  اب مممممن ق ممممين ا مممممام ويق ممممين، حماحل ممممه فأ ممممر حمممم  لممممال وقممممد اللا
أمممممما جمممممني وأفمممممرا  يكفمممممة  مممممال  واحمممممو  فيسممممم  ي ه ا ممممممام عليهممممما فيومممممر حممممم  

 خيرل وقد اللاحمية.
َََََي لهَََََا  َََََين الصَََََالة ذات وقَََََت واحَََََد والت َََََاك فَََََرقه ب َال: هََََََ هن السَََََ

 وقتان في مسعل  التعخير 
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ومممممال  اهللقيقمممممة املمممممق ب املع  مممممو عنمممممو امل مممممأ رين حممممم  لمممممص كاحممممممد ال ال َََََ ا :
ال جُت ممممم  ا، مممممما بعمممممو ا،  مممممم عللمممممصا قمممممالصا احممممممه قمممممو يكمممممصن عنممممموه شممممم هة جمممممصاز 
اا ممممم ، ومممممم   مممممقا طمممممر وا اهللكمممممم يف الومممممال  المممممد جُت ممممم  ويف المممممد ال جُت ممممم ، 
يعممممما لمممممص مممممملالا تمممممرك العومممممر فمممممال يكُفروحممممممه حممممم  خيمممممرل وقمممممد امل مممممرب، مممممم  أن، 

 . العور ال جُت   م  امل رب، لكنهم  كقا قالصا 
َال رها الفْهََََََا ، فهَََََََ السََََََ : أحيانًََََََا هنََََََاك مسََََََائَ غريبََََََ  ونََََََادرة يَََََََذ

ر لنا بعض ف ائد تعَّمها    تَذ
أن، طالممممممممب العلممممممممم أعممممممممين  -أيهمممممممما ا  ممممممممص  الكممممممممرام-واهلل اأ ممممممممين  ال ََََََََ ا :

عناي مممممممه العمث مممممممل باملسممممممماحلين المممممممد حُي مممممممال اليهممممممما، وأمممممممما املسممممممماحلين النممممممما ر  ف نهممممممما 
ة مممممر  وأحياحمامممما ممممما تممممر  عليممممه مسمممماحلين حي ممممال اليهمممما املفممممد قممممو تممممر  عليممممه يف السممممن

اال يف كممممين عشممممر آممممنصات مممممر ، وبعضممممها ينممممور جمممموًّا، فكممممين مسممممألة هلمممما رت  همممما 
مممممن العنايممممة، وحيوممممين بممممأل مسممممألة تُلقممممل عليمممم  حمممم  لممممص كاحمممممد حممممما ر  حيوممممين 

 هبا توريب الق ن.
َََََي  َََََه الصَََََالة ف َََََه إذا فاتت َََََي بيت َال: هََََََ ي َََََب اُقامَََََ  واُذان ف السَََََ

 المس د 
 ن قلنا اأهان وا قامة فرض كفاية .ال أب، حن ال  ا :

يََََ  نفََََرق بََََين ال ماعََََ  مََََن النىََََاس، يََََْ ل ال ماعََََ  التََََي  َال:َ  السََََ
ََََان اُذان  َََََ مسََََ د إذاَ  ت ََََب عَّيهََََا اُذان هَََََ ي ََََب اُذان فََََيَ 
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َذنين المسَََََاجد غَََََا  مَََََرة، فهََََََ  َذن مَََََن مََََ مسََََم ًعا فَََََي البََََََّد، فمَََََ
َذن   يع م أهَ ذل  الحي أو يع م الم

ام أن، الومممممممممصت حا ممممممممميٌن يف ال لمممممممممو فمممممممممإن، اأهان فمممممممممرض  ال، مممممممممما   ال َََََََََ ا :
 كفاية ك ا هكرحما.

َال: حكم اُذان في السفر لَّ ماع    الس
اأهان يف السمممممممممفر ُيسممممممممم  ب اها كمممممممممان يف أهان واحمممممممممو يومممممممممين ا،  ال َََََََََ ا :

 غالب ال لو يس   الوصت غال اا فهقا حيوين به فرض الكفاية.
َال: المسافر إذا أذن قبَ ال قت فهَ يعيد   إذا دخَ ال قت الس

 ال يوهلل أهاحمه ق ين الصقد. ال  ا :
َال: هَ تشترط الم االة بين اُقام  والصالة وما ضابطها   الس

 ال، ليسد شرطاا املصاال  بني ا قامة والوال  ليسد شرطاا. ال  ا :
َال: هَ المميز أذانه ي زئ عن فرض الكفاي    الس

أهاحمممممممممممه يف فممممممممممرض  مممممممممما ر كممممممممممالم اأ مممممممممم اب أن، امل يممممممممممي أمممممممممميئ  ال ََََََََََ ا :
 يقصح خبالف  قا. الكفاية، والشيخ تقة الوين 

َال: قَََََ لهم: صَََََدقت وبَََََررت مناسَََََب ولَََََ  بَََََال حَََََدي ، فكيَََََ   السَََََ
َََََ مََََن جََََا  تحََََت أصَََََ الشََََرع  ََََي البدعََََ  هََََََ  طريََََْ  اُصََََحا  ف
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الُسََََََََنى   [10:23:34-10:23:34]عََََََََاف مْبََََََََ ل المعنََََََََ  يكََََََََ ن 
  ابت  فهَ من مرجح 

ة طصيلممممممة ال يومممممملهلل أنن حمأ مممممممق ا يف علممممممل كممممممين حمممممماح  مممممممقه مسممممممأل ال ََََََ ا :
   ر الصقد لعله يأش هلا مناآ ة انن شال اهلل.

َال: هَ ي  ز تعخير الصالة في ال قت   الس
حمعممممممم، أممممممصز تممممممأ ي الوممممممال  يف الصقممممممد بشممممممرط أال يممممممؤ ر الوممممممال   ال ََََََ ا :

 وال بعضها عن الصقد.
َال: حكَََََم إفَََََراد اُذان جمََََََّ  جمََََََّ : اهلل أَبَََََر، اهلل أَبَََََر، ومَََََا  السَََََ

 حكم الترجيا 
 قلنا اأفضين ا فرا  يعا يقف عنو كين مجلة  قا اأفضين. ال  ا :

َال: بعممممممممممو   ممممممممممين يسمممممممممم  ب الوممممممممممال  علممممممممممل النمممممممممم   السََََََََََ
 اأهان 

 آراا أما جهراا ال. ال  ا :
ََََََََا المْيمََََََََين  ََََََََر  م ََََََََ  يصَََََََََّي المسََََََََافر صََََََََالة المغ ي َال:َ  السََََََََ

[ ليسَََََت فَََََي الَََََدرس، هََََََ يحصََََََ إجَََََزا  اُذان بغيَََََر 10:24:00]
 الشرعي  الَّفظ

 ال. ال  ا :
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َََََ ، فهََََََ يكَََََ ن  َََََاك م م عَََََ  خرجَََََ ا خَََََار  المدين َََََ  أنم هن َال: ل السَََََ
فاي    اُذان في حْهم فرضَ 

 مممممم يقصلمممممصن املسمممممافر يسممممم  ب، و مممممين املسمممممافر  نممممما املسمممممافر آمممممفر  ال َََََ ا :
 القور وال املسافر مطلق املسافر  ال أ رل.

ََََا، هَََََ يخََََت   َال: المشََََتغَ بشََََرط الصََََالة ويحصَََََّه قريًب ب قََََت السََََ
 الصالة حاضر 

َال: هَ يْيم لكَ صالة َمن جما أو قض  ف ائت وج بًا   الس
 ال أ رل. ال  ا :

َََََه أو إذا حكَََََم بفسَََََْه  َََََي ذات َََََ  ف َال: هََََََ الفسََََََ مسَََََْر لَّعدال السَََََ
 فْر يعني الناس يظن ه صالح وعدل وه  يعر  نفسه 

ُنم قَََََد يكَََََ ن واهلل مممممما أ رل أيضاممممما  مممممقه املسمممممألة فيهممممما اشمممممكاح؛  ال َََََ ا :
ُنسََََان عنََََده فسَََََ ال يعَّمََََه النىََََاس وهََََ  ظََََاهر العدالََََ ، الظََََاهر واهلل ا

َََََي ظَََََاهره العدالَََََ  عنَََََد  َََََي الظَََََاهر والبَََََاطن، يعن َََََم صَََََح  أذانَََََه ف أعَّ
النىَََاس هَََ  عنَََد النىَََاس عَََدل ظَََاهره العدالَََ ، وهَََ  يعََََّم مَََن نفسَََه أنََََه 

 مستتره بالفسَ.
ه  مممم يهلل فالممممقل يمثهممممر مممممن كممممالم اأ مممم اب والعلممممم عنممممو اهلل تعمممما، أن، أهاحممممم

 مممممما راا وباطنامممممما، واهلل أعلممممممم و مممممملل اهلل وآمممممملم علممممممل حم ينمممممما ى ممممممو وعلممممممل  لممممممه 
  و   ه أمجعني.



437 
 

 الدرس الرابا عشر

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل، واهلل و هلل، و لل اهلل وآلَّم 
 علل رآصح اهلل وعلل  له و   ه ومن واله.

 أما بعد:
ا لوين، وأن يُعُل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبأن يُفُقهنا يف ا فنسأح اهلل 

 علَّ نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا، وع الا  اهللاا احمه ول هل  والقا ر عليه.
ِنِا[مازلنا م  ك اب  ْْ ِنا ِفي ِاْخِتَصار الُم ْْ شيخ/ مصآل بن ، لل]زَاد الُمست

قا  تعا،. وكنا قو و لنا ا، باب )شروط الوال (، و  أمحو اهللهاول 
 ال اب ي ض ن أمرين امجالني   بعو هل  تفويين املساحلين ك ه ا.

هكر ىين ا تيان بالشروط، و قه هكر ا املؤلف يف قصله: المسعل  اُول : 
ََّها" بَْ ال ، والبو بو أن يكصن ق ين الو يعا ىين ا تيان بالشروط ال"  شروطُها قََ

 أن يس  ر ا،   ر الوال .
ن كقيقها ق ين الو صح يف الوال ، ويس  ر البو اهاا شروط الوال  البو م

تس  ر  قه الشروط م  ققة م  املولة ا،   ر تسلي ه، ا،  اية الوال  و قا 
ََّها": معىن قصله   ".شروطُها قََبَْ

 ص هكر الشروط، وكد كين شرط من  قه الشروط  م اُمر الثاني: 
 .ط  من  قه الشروطمساحلين عويو  وكلي  آنُ ي،نها ان شال اهلل يف كين شر 

 .و قا  ص الشرط اأوحمنها ال قُت" أواًل: "
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 وآ ق."الطهارُة من اْلَحَدِث"  ومنها أيضاا: انًيا: 
 "الطهارُة ِمْن النىَ ِس". ومنها أيضاا: الثًا: 
 :َوأما شرط "ال قت" وه  الشرط اُول، ففيه خمس مسائ 

 بيان مصاقيد الولصات اخل ي. المسعل  اُول :

بيان ما يُورك به الصقد، مصاقيد الوال  مخي ما  ة  سعل  الثاني : والم
   كيف يورك الصقد 
 مبا يل د   صح الصقد  كيف أصز لل ولة أن يشري يفالمسعل  الثالث : 

الوال  حاك اا بو صح الصقد   ين حي ال ا، يقني والَّ غل ة  ن  حمُ ُينه ان شال 
 اهلل.

وجصب الوال  يف القمة،  ين مبهر    صح  ما يل د به المسعل  الرابع :
 الصقد، اها   ين الصقد ث  د الوال  يف همة ا حمسان 

 ما ي تب علل  رول الصقد.المسعل  الخامس : 
 اآ عن باهلل من أوح ال اب.

اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان االَّ علل المثاملني، 
 ا ى و وعلل  له وأ  ابه أمجعني.و لل اهلل وآلَّم وبارك علل حم ين

 اللهم اغفر لشيخنا، ولصالويه، ولل سل ني يا رب العاملني.
 : باُ  شروِط الصالِة.قال المصن  
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ََّها منها ال قُت، والطهارُة من اْلَحَدِث والنىَ ِس،  َ قُت فشروطُها قََبَْ
َُ ِل، وتََ الظهِر من الزواِل إل  ُمساواِة الشيِ  فََْيَوه بعَد َفْيِ  الزوا ْعِ يَُّها َأْفَض

، وَلْ  َصَّى  َوْحَده أو ما َغْيٍم ِلَمْن ُيَصَِّّي جماع . ويَّيِه وق ِة َحرٍّ ُت إالى في ِشدى
َسن  الَعْصِر إل  َمصيِر اْلَفْيِ  ِمثَََّْْيِه بعَد َفْيِ  الزواِل، والضرورُة إل  غروِبها، ويُ 

يَُّها إالى ليََّ  ِب اْلُحمرِة، وُيَسن  َتع َتع يَُّها، ويََِّيِه وقُت المغِرِ  إل  َمغي
 َجْمٍا ِلَمْن َقَصَدها ُمْحرًِما، ويَّيِه َوْقُت الِعشاِ  إل  الَفْ ِر الثاني وه  الَبياضُ 
ََ، ويَّيِه وقُت الفْ ِر إ َُ إن َسُه َِ َأْفَض ل  اْلُمْعَتِرُض، وتعخيُرها إل   ََُُِّ  الَّي

 .َُ طَّ ِع الشمِس، وَتع يَُّها َأْفضَ 
ََ َغَََّبِ  ظَ  نِّه وُتْدَرُك الصالُة بتكبيرة اُحراِف في َوْقِتها، وال ُيَصَِّّي قب
ٍِّْن، ف ن َأْحَرَف باجتهاٍد فَبانَ  ٍَْ  ُمتََيََ ََّه بُدخ ِل َوْقِتها إمىا باجتهاٍد أو َخَبِر ِ  بَْ  قََ

، وإن َأْدَرَك ُمُكَّى ه ِمن َوْقِتها َقْدَر التحر  َه، وإال فَفْرضه مِ   م زاَل َتكَّيُفه يفنََْف
ََ ُخروِ   أو حاَضْت  م َََُِّّ  وَطُهَرْت َقَضْ َها، وَمن صاَر أهاًل لُ ج ِبها قب

ُُْر َوْقِتها لزَِمْتُه وما ُيْ َمُا إليها قبََّها وَيِ ُب ف رًا قضاُ  الف ائِت ُمَرتَىًبا ويَ  ْس
ُر الع رِة، نالترتيُب بِنسيانِه وبخشيِ  ُخروِ  وقِت اختياِر الحاضرِة، وم ها َستَْ

ٍَ بعُضها مِ  ٍَ وَأَمٍ  وأفِّ َوَلٍد وُمْعَت ْن فَيِ ُب بما ال َيِصُ  َبَشَرَتها، َوَعْ رَُة رج
َ  الحرىِة َع رةه إال َوْجَهها. َبِ ، َو  السرىِة إل  الر َْ

  َِ ُر ع رتِه في النَىْف ٍَ صالتُه في   بيِن، وُي زُئ َستَْ  وما وُيْسَتَحب  لرج
رُ  أَحدِ  َْْيِه في الَفْرِض وصالُتها في ِدرٍْع وِخماٍر وِمََّْحَفٍ . وُيْ ِزُئ َستَْ  عاِت
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و َعْ رَِتها، وَمن اْنَكَشَ  بعُض َع رتِه وَفُحَش، أو َصَّى  في   ٍ  ُمَحرىٍف عَّيه أ
ٍَّ َنِ ٍس.  َنِ ٍس أعاَد ال َمن ُحِبَس في َمَح
َِفايَ  ع رَتِه َستَََرها، وإال  ِفِهَما فالد بُِر، فالَفْرَجْيِن، ف ن لم َيكْ وَمن َوَجَد 

َرًة لزَِمه قَب لُها، وُيَصَِّّي العاِري قاعًدا باُيماِ  استحبابًا فيه ما، وإن ُأِعيَر ُستَْ
َى َصَّى  الرجاُل  َ  ن ٍع َوْحَده، ف ْن َش ويك ُن إماُمهم َوَسَطُهم، وُيَصَِّّيَ 

لصالِة َستَََر  ْن َوَجَد ُسترًة قريبً  في أ ناِ  اواْسَتْدبَََرُهْم النساُ   م َعَكُس ا، ف
َتَدَأ.   وبَََن  وإال ابَْ

وُيْكَرُه في الصالِة السىْدُل، واشتماُل الصىمىاِ ، وتَغطيُ  َوْجِهه، والَِّّثاُف 
ُزنىاٍر، وُتْحُرُف اْلُخَياَلُ  في    ٍ   عَّ  فِمه وأَْنِفه، وََ   َُمِّه، وشد  َوَسِطهَ 

 التص يُر واستعمالُه. وغيرِه، و 
ََ استحالِته، و ياِ  َحريٍر، ٍه بَذَهٍب قب  وَيْحُرُف استعماُل َمنس ٍ  أو ُمَم ى
وما ه  أََثرُه ظُه رًا عَّ  الَذ ِر، ال إذا اْستَََ يَا، ولَضرورٍة أو ِحكىٍ  أو َمَرٍض 

ان َعًََّما َأْرَبَا أصابَا فما دوَن، أو رِقا لَِبَنَ  َجْيٍب  ًعا أوأو َحْرٍ  أو َحْشً ا أوَ 
 وُسُ َ  ِفَراٍ . وُيْكَرُه اْلُمَعْصَفُر والمَزْعَفُر لَّرجاِل.

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 )الشرح(

 )با  شروط الصالة(. :قاح املونف 
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ََّها منها ال قُت، والطهارُة من اْلَحَدِث والنىَ ِس،  بَْ َ قُت ف"شروطُها قََ
ْيَوه".  الظهِر من الزواِل إل  ُمساواِة الشيِ  فََ

لصات مصاقيد الوأواًل: قلنا:  وهكر فيه ك ا"ال قت"،  قا شروي يف شرط 
 اخل ي، و قا  ص الشروي فيها.

"فَ قُت الظهِر من الزواِل إل  ُمساواِة الشيِ  فََْيَوه بعَد َفْيِ  الزواِل، 
، وَلْ  َصَّى  َوْحَده أو ما َغْيٍم ِلَمْن ُيصَ  ِة َحرٍّ َُ إالى في ِشدى َِّّي وتََْعِ يَُّها َأْفَض

واِل، والضرورُة إل  َمصيِر اْلَفْيِ  ِمثَََّْْيِه بعَد َفْيِ  الز  جماع . ويَّيِه وقُت الَعْصرِ 
 إل  غروِبها، وُيَسن  َتع يَُّها، ويََِّيِه وقُت المغِرِ  إل  َمغيِب اْلُحمرِة، وُيَسن  
ِر َتع يَُّها إالى ليََّ  َجْمٍا ِلَمْن َقَصَدها ُمْحرًِما، ويَّيِه َوْقُت الِعشاِ  إل  الَف ْ 

َُ إن َسهُ الثاني وه  ا َِ َأْفَض ََ، ويَّيِه لَبياُض اْلُمْعَتِرُض، وتعخيُرها إل   ََُُِّ  الَّي
."َُ  وقُت الفْ ِر إل  طَّ ِع الشمِس، وَتع يَُّها َأْفَض

تعا، من هكر مصاقيد الولصات اخل ي، بوأ  هبقا احم هل املؤلف 
 "ماذا بدأ لومل ي وأ بالفهر؛ والس ب يف  قا، ما  ص   "ب قت الظهر

 "ب قت الظهر" 
ذل  أو، الولصات  ، لماذا جعَّتَ 

فكاحمد أوح  ال   ة  ال  المثهر، ف وأوا ، حوييت جميين ملا أم الن  
 هبا يف ترتيب الولصات.

 والمثهر فيها وقد أ ال ، ووقد أفضلية.
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ْيَوه بعَد َفْيِ  الزواِل" ص  وقت اُدا :  "من الزواِل إل  ُمساواِة الشيِ  فََ
اها أوقعد الوال  يف أل وقد  من زواح الش ي ا، موي ، ل قا وقد اأ ا

  ين الشةل ملله، فقو أوقع ها أ الا ال قضالا.
معن  )طيب عنوحما وقد أفضلية. ق ين أن حمن قين ا، وقد اأفضلية آنشر  

 .زوال الشمس، ومعن  مصير ظَ الشي  مثَّه(
 ي  اها طلعد الش -الشرل  نا  هلل-الش ي حين ا تطل  من املشرل 

، اها طلعد الش ي،  أو ما تطل  عنوك شا ص ملين  قا الع ص  طصله م  ملالا
أوح ما تطل  جتو أن  قا الع ص  له  يٌن طصيين مم و باجتاه امل رب )اجتاه ال رب(،  
كل ا از ا ت الش ي يف ارتفاعها يوي ينقص المثين، كين ما الش ي تطل  زيا   

قور لل أقور حالة يف اليصم، يالمثين ينقص ا، أن ي نا ا قور المثين، ويأش ع
المثين علل أقور شةل م   عنوما تكصن الش ي يف من وف الس ال، فإها  
كاحمد الش ي يف من وف الس ال فمثين الشا ص آيكصن أقور حمقطة يف اليصم، 

 قو ينعوم وال الب أحمه ال ينعوم.هَ ينعدف الظَ والى ما ينعدف  
 (:ل اهلل عندنا مًثال نطبَ هذا اُمر عَّ  )مدين  رس  

الش ي ملا تطل  من الشرل ترتق  وترتف  ح  اها  ارت يف ك و الس ال، 
اه ُن الشمس تك ن مائَّ  بات غال اا الشا ص يكصن له  يٌن باجتاه الش اح؛ 
َه بات اه الشمال . يف من وف النهار  قا المثين ال ن  ، فيك ن عندنا ظ

رين ي  ،  قه العشاملصجص  اف ض أن أقور شةل وجو للمثين  ص عشرين آن 
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ملا تيوح الش ي، أوح ما ت وأ الش ي يف الييا  ،  "َفْيِ  الزواِل"آن ي    ة 
 أوح ما ي وأ المُثين يف الييا   كم عنوحما آن ي    عنوحما عشرين آن ي  .

 مت  يدخَ وقت صالة الظهر  مت  يك ن الزوال 
ا عشرين وحميعرف بييا   المثين بعو تنا ة قوره. أقور شةل عن"الزوال" 

آن ي  ، اها بوأ يييو عن عشرين آن ي   فقو   ين وقد المثهر زالد الش ي، 
بعو هل  م  خيرل وقد المثهر  اها  ار طصح المثين، طصح  ين الشةل ملله 

ْيَوه بعدَ  شصف، قاح املؤلف:"بعَد َفْيِ  الزواِل".   َفْيِ  "إل  ُمساواِة الشيِ  فََ
م نبغ  سنتيمتر اآلن ف  ي الظَِّ الزواِل".َ 

الشا ص طصله م ، حم  ل  ين الشا ص يكصن )م  وعشرين( آن ي  ، 
 ."َفْيِ  الزواِل"من أين العشرين آن ي    

طيب تس  ر الش ي. ا ن يوي عنوحما ملا جالت الش ي يف ك و الس ال 
تنا ا قور المثين، ملا زالد قليالا عن ك و الس ال بوأ المثين يييو، وا ن آي هه 

 َفْيِ  "بعدَ ل جهة  ا، جهة الشرل، ملا  ار عنوحما  ين الع ص  ملله المثين ا، أ
"وقُت و  ين  ،"وقت الظهر"يعا م  وعشرين آن ي   يف ملالنا  رل الزواِل" 
 ".الَعْصرِ 

 مت  يخر  "وقُت الَعْصِر" االختياري 
م نبغ   اها  ار  ين الشةل   ين م"ِمثَََّْْيِه بعَد َفْيِ  الزواِل"، يعنيَ 

 االلطرارل ا، غروب الش ي، "وقُت الَعْصِر"رين آن ي  ، ويس  ر وعش
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ا، غروب  وااللطرارل يس  ر "ِمثَََّْْيِه"، ين الشةل  بَ "َمصيِر"اال  يارل خيرل 
 الش ي، ما معىن الطرارل  يعا ال أصز ال أ ي اليه االَّ لُعقر.

بعو هل  غربد الش ي؛ اها غاب قرص الش ي كله فقو   ين وقد 
ال  امل رب، بعو ما ت رب الش ي، وت يب من اأفق بعو غياهبا ي قل وراحلها  

حمصر والَّ ما ي قل حمصر  ي قل هلا أثر،  قا النصر القل يكصن بعو غروب الش ي 
 ص )الشفق اأمحر(. عنوحما الضصل اأمحر  قا بعو غياب الش ي  ص )الشفق 

رب، و  ين وقد  ال  اأمحر(، فإها غاب الشفق اأمحر  رل وقد  ال  امل 
"العهشال، وا، م  وقد العشال مس  ر  ا،  َِ  اها مضل اأوح؛ يعا " ََُُِّ  الَّي

 " َِ   اال  يارل و  ين وقد  ال "وقت الِعَشا "اأوح، فقو  رل " ََُُِّ  الَّي
 العشال االلطرارل، وااللطرارل مس  ر ا، الفهر.

 ي لفد  الصكيف يعرف ا ن  الش "وقت الَفْ ِر"،   بعو هل  
من امل رب وتطل  لنا مر  ثاحمية من املشرل، ق ين أن تطل  الش ي يس قها لصل، 
يس قها شعاعها، يس قها الفهر الوا ل. ط عاا عنوحما فهر كاهب و ص الالٌ  

بَياضه "تكصن ا، جهة يعا ع ص ية، وبعو هل  ين سط الضصل ويوي عنوحما 
 لَبياُض اْلُمْعَتِرُض"."ا قا  ص الفهر الوا ل، و ص ُمْعَتِرُض" 

.   قه مصاقيد الولصات اخل ي امجاالا
ملله   ""الشيا، موي  ين "من الزوال" بالنس ة للمثهر عنو وقد أ احلها 

ْيَوه بعَد َفْيِ  الزوالِ قاح: ""بعَد َفْيِ  الزواِل"،  ، أما وقد "إل  ُمساواِة الشيِ  فََ
 عهيين اأفضلية بالنس ة للمثهر فهقا ال أ ي والَّ ال 
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قاح: عنوحما وقد اأفضلية ال عهيين تار ، وال أ ي تار ، واأ ين  ص 
َُ"."تََْعِ يَُّ ال عهيين والَّ ال أ ي  اأ ين: ال عهيين، قاح: فاأ ين أن   ها َأْفَض

َُ" قاح:  يين  قا اأ ين، وقد اأفضلية للمثهر  ص ال عه"وتََْعِ يَُّها َأْفَض
  قا  ص اأ ين.

خير،  ن وقت اُفضَّي  في الظهر ه  التعلكن فيه استثنا  حالتين يك
 واُفضَ تعخيرها ما ه  

ر اها اش و فيس  ب تأ ي  ال  المثه"، إالى في ِشدىِة َحرٍّ "قاح:  اُول:
ِة َحرٍّ "ح  خيف اهللر،    قا اأوح." إالى في ِشدى
يعا لص أن ا حمسان كان اهللر وَلْ  َصَّى  َوْحَده"، ": وقاح الثاني: 

ا وكان  ص أ الا معقور يف ترك اا اعة ما را  ُيولة يف مجاعة را  يولة  ،شويوا
ي شدة الحر هَ فيف بي ه منفر اا، وكقل  ُقين: بالنس ة لل رأ  تولة يف بي ها، 
ما يستحب لغيرها والى ال   يستحب لها التعخير أيًضاَ 

 ح  لص  ليد لصحوك.وَلْ  َصَّى  َوْحَده"، "قاح ل : حمعم، 
القضية يف ال أ ي يف شو  اهللر ليسد العل،ة  ة وجص  مشقة   اهاا ليسد

يف اخلرول ا، املسهو. ال، ح  لص  لل ا حمسان يف بي ه فيس  ب له ال أ ي 
 يف شو  اهللر.

كن الغيم له ل  ة حالة ال يم،الحال  الثاني  التي ُيستحب فيها التعخير: 
 ص رتان: 
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 اعة عة فُيس  ب ال أ ي، اايف ال يم اها كان آيولة يف مجا اُول :
 تؤ ر.

 وأما اها كان ال ُيولة مجاعة فاأفضين ال قومي، ملاها الثاني : 
 لماذا تُعخر الظهر في الغيم 

ا؛ فإحمه خيرل للمثهر ُيولة المثهر  ح  خيرل ا، المثهر والعور  روجاا واحوا
لعور ا  بعو هل  يو ين وقد العور فيولصن العور؛ أحمه ال أصز مج  المثهر و 

خي ص  )أن اا   يف املطر المذهب عندنا:يف املطر عنوحما، ما أصز يف املق ب، 
 بامل رب والعشال(، طب وماها تفعين 

يش ه اا   السصرل: ف ُأ ر  ال  المثهر ا،   ر وق ها ح   رل للمثهر 
ا  قا مقيٌو باا اعة، وأما اهللالة اأو، فليسد مقيو   والعور  روجاا واحوا

ليسد مقيو  باا اعة، وأما ال يم مقيو "ِشدىة الحر" عة اللة  ة باا ا
 .لَ "وقت الظهر"باا اعة.  قا بالنس ة 

 فعنوحما أيضاا وقد أ ال، ووقد آنية وأفضلية."وقُت الَعْصِر" أما 
فيه وقد ا  يار، ووقد الطرار لكن كلها أ ال، ووقد  ف قت اُدا :

ف ن أ ر  ال  العور ا، وقد االلطرار؛  اال  يار ووقد االلطرار كلها أ ال،
فإحمه ُيولة أ الا ال قضالا آصال كان معقوراا أو مل يكن معقوراا، لكن املعقور ين فة 

 عنه ا  ، وغي املعقور يأ  بال أ ي ا، وقد االلطرار.
  ما ه  وقت االختيار أواًل 
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َِّيِه وقُت "ويَ وقد اال  يار أوله يلة  رول وقد المثهر، وهلقا قاح املؤلف: 
 الَعْصر".

  إًذا مت  يبدأ وقت العصر 
المثهر،  م اشر ا، يلة وقد"بعَد َفْيِ  الزواِل"  ين الشةل ملله بَ "مصير" 

 اشار  ا، أحمه ال فا ين بينه ا، اها  رل  قا   ين  قا م اشر ."ويََِّيه" وقصله: 

ِه بعُد يْ "إل  َمصيِر اْلَفْيِ  ِمثَََّْ طيب و  ره،   ر وقد اال  يار، قاح: 
 قا   ره، اللة  ص قلنا ماها  اها كان الشا ص طصله ملالا م  في  الزواِل" 

الَّ ثالثني ان كان عشرين آن ي   و "في  الزواِل" بيوي المثين م ين، م  اع  ار 
 آن ي    س ه.

 قه ي  الزواِل" "ف، واع  ار "إل  َمصيِر اْلَفْيِ  ِمثَََّْْيِه بعُد في  الزواِل"
ملشايخ هكر بعض ا"في  الزواِل"(.   اآ طرا  فاحلو  مه ة منههية، )اع  ار فاحلو

من أ ين اهللوييت، ومن اثوثني: أحمه مل ير  يف أل حوييت  من اأحا ييت 
حوييت  مل ير  يف أل"في  الزواِل"(، الو ي ة الصار   يف ]املصاقيد[ )اع  ار 

، و نا مجاي منعقٌو عليهلكنَّ ا  ]الم اقيت[من اأحا ييت الو ي ة الصار   يف 
تورك أ ية ا مجاي بعض الناو يمثن احمه ا مجاي ما فيه فاحلو ، يقصح ل : كيف 

 امجاي  وما اهللاجة ا، ا مجاي 
ا مجاي البو له من  ليين، واأ لة اهلل و هلل مصجص  .  ناك امجاعاٌت بُنيَّد 

الَّ ال  وتؤوح ا و علل أ لة قو جتهلها أحمد وقو أهلها غيك، فيليم  أن تع ين هب
 النص با مجاي والَّ ما تؤوله با مجاي  تؤوله.
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فلص فرلنا أن ا حمسان يف مكان  من اأماكن جال ا، شا ص طصله م ، 
وبوأت الش ي من املشرل تطل  تطل  ح  تنا ا قور المثين عنو م  وعشرين 

وعشرين  م آن ي  ، ممكن  قا والَّ ال  الشا ص م ، وأقور ما أكن أن يكصن 
آن ي    قا لص أ قحما بمثا ر النص  ون القيو القل أمج  عليه العل ال، بنقصح 

 ماها 
 رل وقد المثهر ق ين أن يو ين أ الا أليي كقل   لكنَّ ا مجاي  يْ ل:
فاأمجاي ُحهَّة أب الع ين هبا، وال أصز أن ت ك، "في  الزواِل"، علل اع  ار 

ي افَ لت ك ا مجاي، بين تؤوح  ا ر النص؛ يقصح: )واهلل  ا ر النص كقا( و 
 ، وقو يكصن  ناك حمٌص   ر مل تعل ه والهلل.اُجماع

عُد "ويََِّيِه وقُت الَعْصِر إل  َمصيِر اْلَفْيِ  ِمثَََّْْيِه بتعا،:  قاح 
  قا وقد اال  يار. في  الزواِل"
  ما وقت االضطرار 
 يس  ر ا، غروب "الضرورة"اهاا وقد "والضرورُة إل  غروِبها"، قاح: 

 الش ي، وغروب الش ي حيوين ب ياب كامين القرص.
 الزوال""، "الزوال"و نا حم َّه بعضهم و ص اهللطاب من املالكية يف مسألة 

حيسب ا ن فلكياا بيواح مركي الش ي عن ك و الس ال، مبيين مركي الش ي عن  
يقصح: )اليواح شرعاا  ص  ]م اهب ال َّيَ[يف  ك و الس ال، اهللطاب 

 زواح كامين الش ي، وليي مركي ا(. والهلل الفرل.
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الفرل قرابة  قيق ني، يعا اها ولعد حمقطة يف وآط الش ي،  قه النقطة 
اها فارقد ك و الس ال   ين يع م زواح باملعىن الفلكة، لكن باملعىن الشرعة  

، بين حمن مثر  قا ي يب كامين القرص  الحطا :ك ن قرره  )أحمه ال يع م هل  زواالا
)النمثر يف هل  ا، المثين(. والمثين  والفْها  عندنا يْ ل ن:و الس ال(، عن ك 

ي وأ  هصر زيا ته ليي يف هللمثة يعا، ما  ص يف هللمثة زواح مركي الش ي تالحظ 
 طصح المثين.

  قا وقد االلطرار."والضرورُة إل  غروِبها" قاح: ووقد الضرور ، اهاا 
م يب  من المثهر ا، دا (:)وقت اُ، قلنا: عنوحما لَ )وقت السني (بالنس ة 

الش ي، من موي  ين الشةل ملله ا، م يب الش ي، ا، املللني ا  يار، وا، 
اهاا وقد ها". "وُيَسن  َتع يَُّ ، قاح: )وقت اُفضَّي (امل يب الطرار، اأفضين يف 

السنية بالنس ة لوال  العور  ص ال عهيين مطلقاا ومل يس لا شيئاا، فيس  ب 
 "َتع يَُّها".
 وفيه أيضاا وقد أ ال ، ووقد "وقِت المغِر "تعا، ا،   احم قين  
 آنية.

"، "ويََِّيِه وقُت المغِر ِ فأوله غروب الش ي، ولقا قاح:  أما وقت اُدا :
يلة وقد العور االلطرارل القل احم هل ب روب الش ي، اهاا يو ين وقد امل رب 

 ب روب الش ي.
، ، ا"إل  َمغيِب اْلُحمرِة"ح: اهاا عرفنا أوله غروب الش ي، و  ره قا

م يب الشفق اأمحر، والشفق اأمحر ك ا هكرحما لكم  ص الضصل اها غابد الش ي 
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ي قل ورال ا لصٌل أمحر،  قا الضصل اأمحر،  قا )الشفق اأمحر(  ص القل خيرل 
 ب يابه، واملع م الشفق اأمحر ال اأبيض. "وقِت المغِر "

 "وُيَسن  تار ا و ص اأ ين؛ وهلقا قاح:  : عنوحما ال عهينووقت السني 
، وال أ ي يف حالة، م  يكصن ال أ ي يف امل رب  ص اأفضين  قاح: َتع يَُّها"

 "إالى ليََّ  َجْمٍا ِلَمْن َقَصَدها ُمْحرًِما".

 "ليََّ  َجْمٍا" ما هي ، "إالى ليََّ  َجْمٍا"
 ليلة املي لفة.

َال:   لماذا سميت "َجْما" س
  ن فيها.: ي تمعج ا 
َال  أ  عصن فيها، طيب وعرفة ما أ  عصن فيها : س
 .(1.:21): ج ا 
َال  : لماذا سميت "ليََّ  َجْما" س
 : ُنهم ي تمع ن في الصالة.ج ا 
َال  أ م أ  عصن يف الوال ، والَّ أ م أ عصن بني امل رب والعشال : س

 جما في غير المغر  والعشا . : ُن النبي ج ا 
مج  يف غي امل رب والعشال  ال؛  قه ال س ية ق ين  أن الن   الشيي:

 ح  عنو قريش  قا االآم معروف. الن  
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َال  .(20:23): س
أن الناو أ  عصن يف )مي لفة(، طيب ما أ  عصن يف   أحسند: ج ا 

عرفة  ال ما أ  عصن؛ أن قريش كاحمصا يفارقصن الناو، الناو يق  صن لعرفة، 
ن: حنن أ ين اهللرم وال خنرل اهللرم، وعرفة  ارل اهللرم   أ  عصن مر  وقريش يقصلص 

 "َجْما".ثاحمية م  الناو يف )املي لفة( فس يد 
 ".إالى ليََّ  َجْمٍا ِلَمْن َقَصَدها ُمْحرًِماقاح: "

ليلة املي لفة اها  ف  ا حمسان من عرفة ا، مي لفة، فاملس  ب له أالَّ ُيولة 
ها يف ال، ما ُيولة امل رب يف أوح وق ها يف عرفة، وال ُيولي امل رب يف أوح وق ها 

الطريق، وااا املس  ب له أن ُيوليها اها و ين ا، مي لفة، فهنا ُيس  ب تأ ي 
امل رب آصال تأ ي ا يف وق ها أو تأ ي ا عن وق ها، واأ ين واأغلب أحمه تأ ي ا 

ة ق ين حمه و ين ا، مي لفعن وق ها فيوليها مج  تأ ي  م  العشال. طيب لص أ
 وقد العشال، فيوليها م  و ين و قا أيضاا تأ ي؛ أحمه مل يولها يف أوح الصقد.

ف يعا يلة وقد امل رب. ا ن احم قين املؤل"ويََِّيِه"  تعا،:  قاح 
  ،وقد فيه وقد أ ال، و "وَوْقُت الِعشاِ " ، "َوْقُت الِعشاِ "تعا، ا

 أيضاا ا  يار  والطرار، وان كان اهللهاول  أفضلية، أما وقد اأ ال ففيه
 تعا، مل يشر ا،  قا اشار ا  ا ر  مل يشي ا،  قا.

 : ق؛ في وأ من م يب الشف فعما وقت االختيار بالنسب  لَّعشا
اهاا من م يب الشفق اأمحر، "ويَّيِه"، أ قحماه من قصح املؤلف: 

" ويس  ر ا،  َِ   قا وقد اال  يار." ََُُِّ  الَّي
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 إل   ، قاح املؤلف:"إل  الَفْ ِر الثاني"فهص  ا وقت االضطرار:وأم"
 الَفْ ِر الثاني وه  الَبياُض اْلُمْعَتِرُض".

، واللان  ص الوا ل، عنوحما فهر أوح، وفهر ثان، اأوح  ص الكاهب
أن الفهر الكاهب يكصن ع ص ياا ا، اأعلل، وأما الفهر الوا ل  والفرق بينهما:

" الَفْ ِر الثاني"يف اأفق، فهقا  ص (" لثاني )الَبياُض اْلُمْعَتِرضُ الَفْ ِر ا"و ص 
 خيرل به وقد العشال.

أما وقد اأفضلية بالنس ة للعشال فهين  ص ال أ ي والَّ ال عهيين  اأفضلية 
َُ "تعا،:  فيها  ص ال أ ي، قاح املؤلف  َِ َأْفَض  ".وتعخيُرها إل   ََُُِّ  الَّي
 ولكن هذا له حالتان:

ان آهين هل  علل الناو فُيع ين به، فيكصن ال أ ي أفضين  الحال  اُول :
 ان آهين علل الناو.
 وان شقَّ هل  علل الناو؛ فإحمه يُعُهين وال يشق علل الناو.الحال  الثاني : 

يه ف "وقُت الفْ ِر" ."وقُت الفْ ِر": احم قين بعو هل  ا، قاح 
لصي الفهر، ُعلم  قا من قصله: وقد أ ال، ووقد أفضلية، فصقد اأ ال: من ط

، "ْلُمْعَتِرضُ الَفْ ِر الثاني وه  الَبياُض ا"اللة  ص من طلصي " ويَّيِه وقُت الفْ رِ "
إل  طَّ ِع ": وأما احم هال وقد الفهر فين هة بطلصي الش ي، قاح 

 ".الشمسِ 
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َُ ": وأما وقد اأفضلية ف ا  ص  قاح  اهاا ". وتَع يَُّها َأْفَض
 لفهر ال عهيين مطلقاا ال ال أ ي.اأفضين يف ا

وُتْدَرُك الصالُة ": فْال ا، ما يورك به الصقد،    احم قين 
 ".بتكبيرة اُحراِف في َوْقِتها

آ ق معنا أحمه ال أصز تأ ي الوال  عن وق ها، و قا ال  رمي )كرمي تأ ي 
ؤ ر ت الوال  عن وق ها( يش ين تأ ي ا كلها، أو تأ ي بعضها، فال أصز أن

 الكين، وال أن تؤ ر ال عض.
لص واحو الوال  تس  رل ملالا مخي  قاحلق، فقاح: )أحما أؤ ر(  بمعن :

فق ين  رول الصقد بوقيقة كمَّ للوال  يأ  والَّ ال  يأ ، ولكنه يكصن مؤ ياا، 
لصالُة "ُتْدَرُك اتكصن  قه الوال  أ ال والَّ قضال  تكصن أ الا، و قا معىن قصله: 

ر  ما اها قاح: )اهلل أكم( ق ين أن خيرل الصقد، جماُحراِف في َوْقِتها".  بتكبيرة
قاح: )اهلل أكم( ق ين أن خيرل الصقد، فقو أ رك الوال  أ الا؛ فإن كان تأ يه 

 من غي عقر ، فإحمه يأ  بال ش .
 
 
 

  م انتَْ بعد ذل  إل  ما يثبت به دخ ل ال قت، وفيه مسعلتان:
 يل د به   صح الصقد. ماالمسعل  اُول : 
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اها ت نيَّ  طأ ا حمسان يف معرفة الصقد، ف ا الصاجب والمسعل  الثاني : 
 عليه  بوأ باأو،: فل صته مباها يكصن 

ََ َغَََّبِ  ظَنِّه بُدخ ِل َوْقِتها إمىا باجتهادٍ  :قاح   أو "وال ُيَصَِّّي قب
ٍِّْن، ف ن َأْحَرَف باجتهاٍد فَباَن قََبَْ  َه، وإال فَخَبِر ُمتََيََ  َفْرض".ََّه فنََْف

"ال أحو أمرين، ببَ "َغَََّبِ  ظَنِّه" ث صت   صح الصقد، يل د   صح الصقد 
ََ َغَََّبِ  ظَنِّه بُدخ ِل َوْقِتها" بعحد أمرين:  ُيَصَِّّي قب

و قا يف حق من كان يعرف أ لة الصقد. اُمر اُول: "إمىا باجتهاٍد" 
يف  املصاقيد، يكصن عارفاا بالصقد فينمثراحمسان ينمثر ملالا يعرف المثين، يعرف 

 الش ي، ينمثر يف المثين وما ا، هل ، الشفق وغي هل  فهقا يولة باج ها ه.
من ال حُيسن أ لة الصقد. ف اها يون   يأ ق بكالم غيه، اُمر الثاني: 

 .اما باج ها ه أو خبم غيه"أو َخَبِر" يقلو غيه، و قا اأمر اللان، قاح: 
 أراد أن يعخذ بخبر غيره، فهذا الغير له ص رتان:لكنه إذا 
 : أن خيمه عن يقني. اُول 
  : وأن خيمه عن  ن.الثاني 

اح )ورأيد الش ي غربد( فهنا يع ين خبمه، ق أن يخبره عن يْين، يْ ل:
صز؛ أحمه تصجو حمسخة أ"إمىا باجتهاد أو َخَبٍر ُمَتيِّْن"، "أو َخَبِر ُمَتيِّْن" املؤلف: 

 َْ ٍَْ  ُمَتيِّْن(، (، تصجو حمسخة )ِ  ما فيه   َخبر()أما حمسخة اللة فيها )أو َخَبِر ِ 
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َْ (كل ة  فإن كان املخم  ،"َخَبٍر ُمَتيِّْن"، "أو َخَبِر ُمَتيِّْن"في   ين أن يقاح:  )ِ 
ٍِّْن"،   ك ن يقصح له: )رأيد الش ي قو غربد(، فإحمه يع ين به."ُمتََيََ

م يقن، فإن املقلو ال يأ ق بقصله بين ي قل  وأما اها كان املخم  احماا غي
علل اأ ين و ص اليقني، و ص أن اأ ين   صح الصقد والَّ عوم   صح الصقد  
اأ ين: عوم   صح الصقد، فال ين قين عن  قا اأ ين خبم شخص شاك غي 

 م يقن.
 اُنسان إذا اجتهد وصَّى  فَّه  ال   أح ال:

 اما أن يكصن قو  لل يف الصقد. .0
 ق ين الصقد. أو  لل .2
 أو  لل بعو الصقد. .3

 لحكم فما ااها اك شف اهللاح بعو هل ، اك شف أحمه  لَّل ق ين الصقد. 
َه" قاح املؤلف:  ََّه فنََْف بَْ  فوالته باطلة  والَّ "ف ن َأْحَرَف باجتهاٍد فَباَن قََ

َه"،  و قه قاعو  يف املق ب: أن ا حمسان اها أتل يف الوال  مبا ال يوهلل "فنََْف
، وال يقاح: )بطد  الته(.معه الفرض،   ويوهلل معه النفين   د  الته حمفالا
  اها  لل ا حمسان يف  صر   وجو فيها ما ي طين الفرض فقط ال ما

ي طين الوال ، ي طين الفرض ويوهلل معه النفين؛ فإن  الته   ي ةا 
 حمفالا مطلقاا و قه من أملل ها.
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 من كمَّ لإلحرام جالساا م  قورت : علل  هومن أملل ها أيضاا ملالا
القيام، فإحمه تقصح:  الته باطلة والَّ تقصح: تنعقو  الته حمفالا  

.  تقصح: تنعقو  الته حمفالا
ان مل ي  نيَّ أحمه يعا و "وإالى فَفْرض" أن ي  ني أحمه ق له، إًذا الحال  اُول : 

 أحرم ق ين الصقد فوالته فرض، ويش ين هل  ثالثة أمصر.
" هذه هي  ال   أم ر:  "وإالى

 أن ي  ني، أحمه  لل يف الصقد.اُول: 
 أن ي  ني، أحمه  لل بعو الصقد. الثاني:
 أالَّ ي  ني له شةل. الثال :

فهقه اللالث حاالت كلها ال اعا   عليه وفرله   يهلل، ان ت ني احمه يف 
الصقد  هلل، وان ت ني أحمه بعو الصقد  هلل قضالا، وان مل ي  ني له اهللاح  هلل 

 فرله.
 ثبت به وج   الصالة في الذم  وه : م بعد ذل  انتَْ إل  ما ي

 ا راك هللمثة  من الصقد بقور تك ي  ا حرام. أواًل:

 م  كقق شروط الصجصب.  انًيا:
  ويترتب عَّيه مسائَ ما هي 

هكر املؤلف ثالث مساحلين أو مسأل ني. ا ن عرفنا أن الوال  تل د وجتب 
أ رك   ر الصقد، علل ا حمسان اها أ رك من الصقد هللمثةا، أ رك أوح الصقد أو 
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ما ام أ رك هللمثة و ص قو كققد فيه شروط وجصب الوال ، وج د عليه  قه 
 الوال  ولص وجو ماحمٌ  بعو هل  أو ق ين هل .

رها بْ له: إن َأْدَرَك "و  أما المسعل  اُول  التي تترتب عَّ  هذا، فَذ
 ُمُكَّى ه ِمن َوْقِتها َقْدَر التحريمِ   م زاَل َتكَّيُفه".

ه"، "وإن َأْدَرَك ُمُكَّى ه ِمن َوْقِتها َقْدَر التحريمِ   م زاَل َتكَّيفُ  ،، قه اأو 
.  و صر  هل  يف العاقين القل يطرأ عليه اانصن ملالا

 ين  "َقْدَر التحريمِ " من وقد الوال   "َأْدَرَك"احمسان ُمكلف بالغ عاقين 
 من نوقد  ال  امل رب غربد الش ي و ص عاقين، بعو عشر ثصان، ثالث ثصا

غروب الش ي ُجنَّ وال فال االَّ بعو شهر،  قه  ال  امل رب جتب عليه والَّ ال  
ولص ِ " "وإْن َأْدَرَك ُمُكَّى ه ِمن َوْقِتها َقْدَر التحريمجتب عليه، و قا معىن قصله: 

،  اية ا " م زاَل َتكَّيُفه" مبقوار )اهلل أكم( يعا ثاحمي ني وال شةل من  قا
 يه قضاحلها قضا ا.  قه املسألة اأو،.الصقد، وجب عل

المسعل  الثاني  التي تترتب عَّ  هذا: "أو حاَضْت  م َََُِّّ  وَطُهَرْت 
 َقَضْ َها"

ها َقْدَر "ِمن َوْقتِ  قه املسألة اللاحمية، اها أ ركد مكلفةٌ طا ٌر "أو حاَضْت" 
 و ة يف طهر.التحريمِ " 
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و د، وال طهرت االَّ بعأهن املؤهن قامد ت  ل ت صلل جمر  قامد حال
مخسة عشر  يصماا أكلر اهلليض، حمقصح: أب عليها أن تقضة  ال  امل رب؛ أ ا 

 "أو حاَضْت".وج د عليها، و قا معىن قصله: 
  قه ترج  ا، املسألة اأو،." م َََُِّّ " 

ر مسعلتين:  يعني ه  َذ
م زاَل التحريمِ   المسعل  اُول : "إن َأْدَرَك ُمُكَّى ه ِمن َوْقِتها َقْدَر 

 قضا ا.َتكَّيُفه  م َََُِّّ " 
المسعل  الثاني : "وإن َأْدَرَك ُمُكَّى ه ِمن َوْقِتها َقْدَر التحريمِ   م زاَل 

 قضد الوال  وقو بيَّناه." م َطُهَرْت َقَضْ َه"،   يض  َتكَّيُفها" 
رها بْ له:  المسعل  الثالث  التي تتعََّ بهذا َذ

ََ ُخروِ  َوْقِتها لزَِمْتهُ وما ُيْ َمُا إليه"وَمن صاَر أهالً لُ ج  ا قبََّها". ِبها قب
 قا بالعكي  ص غي مكلف  بالوال  من أوح الصقد، ق ين  رول الصقد 
بعشر ثصان ُكُلف، و صر ا ت وصر يف اجملنصن القل زاح جنصحمه ق ين  رول الصقد 

، وكقل  اهللاحلض الد طُهرت ق ين  رول الصقد بوق ة، وقامد ت  ل يقبلاحمية ملالا
 فما ال اجب عَّيهم ت  سين مل تورك الصقد، 

 م و "ِمن َوْقِتها َقْدَر التحريمِ " الصاجب عليهم  قه الوال  اللة أ ركصا 
يف حالة  أب عليهم أن يولصا، تل د يف القمة عليه، ويؤمر هبا ح  لص كان 
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ضة الوال  قالصقد ال ي س   الص القمة مش صلة هبا يقضيها؛ كقل  يليمه أن ي
 لماذا الد ق لها ان كاحمد جُت   معها، 

أن املعقور أصز له مج  ال أ ي، ف كصن الوالتني يف حقه وق ه ا  قال ا:
 واحو.

لص أن حاحلضاا طُهرت ق ين  رول وقد امل رب خب ي ثصان   غربد  فمثاًل:
و أالش ي، ما تيسر ما تس طي  ال ت صلأ وال ت  سين الصقد باقة مخي ثصان، 

عشر  قاحلق، أو حنص  من هل . قامد، واغ سلد، وتصلأت، و يأت للوال  
َّي هَ عَّيها أن تصتقصهلا: ماها تولة ا ن   ة طهرت ق ين غروب الش ي، 

 المغر  فْر والى عَّيها أن تْضي 
عليها أن تقضة المثهر والعور ليي العور فقط، عليها أن تقضة المثهر 

ت ُن وقتهما يصير وقأ ا أ ركد وق ه ا؛  والعور؛ أ  ا وجب عليها ما ام
ََ ُخروِ  َوْقِتها لزِ و قا معىن قصله:  قال:، واحد َمْتُه" "وَمن صاَر أهالً لُ ج ِبها قب

ََ ُخروِ " الوال  الد    يف ملالنا.الصقد،  ال  العور ملالا "صاَر أهالً لُ ج ِبها قب
لالنا، وان ة  ال  المثهر يف مو "ما ُيْ َمُا إليها قبََّها" أيضاا و"لزَِمْتُه" 
  كوال  الفهر، أو  ال  امل رب، أو  ال"ما ُيْ َمُا إليها قبََّها" مل يكن  ناك 

الوال  الد ُكلف يف وق ها وال أ   شةل  (10::3)المثهر ف ا الصاجب  
ق لها. يعا امرأ  طهرت ق ين  رول وقد الفهر خب ي  قاحلق،  ين عليها أن 

 الفهر. تقضة العشال  ال عليها
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تعا، ا، ما ي تب علل  رول الصقد و ص )القضال(،    احم قين 
وأب علل من  رل وقد الوال  و ص مل يولة القضال، وأن يكصن القضال علل 
الفصر، وأن يكصن قضاله مرت اا، يكصن القضال فصراا ومرت اا، وهكر  قا املؤلف يف 

ُُْر الترتيُب ب"وَيِ ُب ف رًا قضاُ  الف ائِت ُمَرتَىًباقصله:  ِنسيانِه، وبخشيِ  ، وَيْس
 ُخروِ  وقِت اختياِر الحاضرِة".

تعا، بني تارك  أن القضال واجب، ومل يفرل املؤلف  أول شي :
ا اا ي  أب عليه القضال آصال تركها آهصاا أو  الوال  آهصاا، وتارك الوال  ع وا

ا  قا اأمر اأوح.  ع وا
 قا  "َيِ ُب ف رًا"أو "ف رًا"، يكصن ائِت" "قضاُ  الف  أن اُمر الثاني: 

الفصرية، فإها تقكر الوال  الد حمسيها أو حمام عنها وجب عليه قضاؤ ا فصراا، وال 
 أصز أن يؤ ر،  قا اأمر اللان.

وأيضاا اها كان عليه فصاحلد كلي. يعا بعض الناو يكصن عليه فصاحلد أيام، 
ام ل، فإها أفال من اغ احله بعو عشر  أيامل  ل عليه يليمه القضا والمذهب قَّنا:

يليمه أن يقضة  قه العشر  أيام )مخسني  ال ( فصراا والَّ له علل ال ا ة  فصراا، 
 يليمه أن يقضيها فصراا، وال ي أ ر االَّ لضرور .

ي  مرتب أحمه يكصن اُمر الثاني في الْضا :   "ُمَرتَىًبا"، يعنيَ 
الا قضال حلد، ملين: احمسان قلنا عليه ملال تيب عنوحما، ال تيب بني الفصا

عشر  أيام م  ل عليه، أفال من اغ احله وعليه عشر  أيام، عليه أن يوليها مرت ة 
فهر. ملالا أوح  ال  أغ ل عليه وفاتد ومل يوليه  ة  ال  الفهر ملالا اهاا 
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أب عليه أن يولة فهر    هر   عور   م رب   عشال،   فهر    هر 
م رب   عشال،   فهر    هر   عور ا،   ره ال أصز له يقصح:    عور  

) ليا أ لة الفهر حق عشر  أيام،   المثهر حق عشر أيام(. ال، يولة 
 بال تيب  قا أمر.

 أب ال تيب بني الفاحل ة واهللالر .اُمر اآلخر: 
فاتد عليه  ال  الفهر واآ يقظ ملالا يف وقد  ال  المثهر،  ين أصز له 
أن ي وأ بالمثهر وبعوين يولة الفهر  ال، أب أن ي وأ بالفهر   المثهر، فلص 
ا، لص  لل 

ا
اا هاكراا مل توهلل ح  ما يش طصن عامل

 لل المثهر ق ين الفهر عامل
المثهر ق ين الفهر هاكراا مل توهلل  ال  المثهر، وعليه أن يوليها بعو الفهر مر  

 ثاحمية، يولة الفهر   يرج  ويولة المثهر.
 ُُْر الترتيُب" بما  ذا "َيْس

 قال ل ، بعمرين:
 ."بِنسيانِه"اما اُمر اُول: 

واحو عليه  ال  وحماآيها، حماآة الوال  آنني   تقكر احمه ق ين آنصات يف 
يصم من اأيام ترك  ال ا،  ين يليمه قضال  لصات السنة املالية  قه  ال؛ أن 

 ."بِنسيانِه" ال تيب يسقط
 ".ترتيب: "خشيِ  ُخروِ  وقِت اختياِر الحاضرةِ الثاني مما يسْر فيه ال
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ق ين المثهر حمام، م  اآ يقظ  اآ يقظ ق ين أن يوي  ين الشةل ملليه 
بوقيق ني، بقة علل موي المثين ملليه  قيق ني والَّ ثالث  قاحلق. ا ن لص أحمه 
اش  ين بوال  المثهر آيخرل العور عن وق ها، ويوي عليه فاحل  ني،  ص ط عاا 

عصر هَ يبدأ بالظهر  م الل  ال  العور عن وق ها اال  يارل. يعا آيخر 
 ويرتب والى يسْر الترتيب 

يسقط ال تيب، في وأ بالعور لئال خيرل وق ها   يرج  ويولة المثهر، 
ويسقط ال تيب يف  قه اهللالة،  قا في ا لص  شة  رول وقد ا  يار ا، ومن 

 بالنس ة لشرط الصقد. باب أو، لص  شة  رول وقد الوال  كلها.  قا
ُر الَع  ا، الشرط اللاليت من شروط الوال  و ص    احم قين   رة"."َستَْ
َال   (:42:0): س
 ال يولة العور   يولة المثهر.: ج ا 
َال  : يعيد العصر س
 ما يعيو العور. ال،: ج ا 

ُر الع رِة"،  وفيه خمس مسائَ: الشرط "َستَْ
 ما ي  قق به الس .أواًل: 
 ما يطلب آ ه.   انًيا: 
   الكالم عن أثر تفصيد  قا الشرط. الثًا: 
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   من مل أو ما يس  به العصر .رابًعا: 
 مساحلين ت علق بالل او أهللقد يف  قا املصل .خامًسا: 
  ُر الع رِة، ف، فقكره املؤلف بقصله: )الستر(فأما َيِ ُب "ومنها َستَْ

 بما ال َيِصُ  َبَشَرَتها".
 الذي ي ضا عَّ  البشرة ن عان: -الكراف أيها اُخ ة-الحائَ 
حاحليٌن يُرم لصن ال شر  من وراله ملين  قا )املشلهلل( تشفصحمه، يُرم  اُول:

لصن ال شر . فهقا ال يعو آاتراا للعصر ، اها ل سه ما ل ي ك ه شةل فهقا ال يعور 
 آاتٌر للعصر .

واملقوص : ال   ""فَيِ ُب بما ال َيِصُ  َبَشَرَتهاوهلقا قاح املؤلف: الثاني: 
 يوف لصن ال شر  ال حه ها.

 ف ا يوف ال شر  ال أيئ، وما ال يوف ال شر   ص القل ُأيئ.
 :ر أمرين   م انتَْ بعد ذل  إل  )ما يطَّب ستره(، وَذ

 بيان العصر .اُمر اُول: 
بيان ما ُيس  ب يف الس  غي العصر ، وما أب يف الس  واُمر الثاني: 

  ُينه ا ن.ل ي العصر  آيُ 
 فعما "الع رِة" فهي قسمان:

َب ".عنوحما عصر  يكفة فيها الس  ما بني اُول:   "السرىِة" و"الر َْ
 وعنوحما عصرٌ   ة ااسو كله ما عوا الصجه.الثاني: 
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َب " فأما ما بني  م بني فقو هكر املؤلف أربعة أ ناف عصر "السرىِة" و"الر َْ
َب ".  "السرىِة" و"الر َْ

".ا ٍَ  ُول: "َوَعْ رَُة رج
 الثاني: "وَأَمٍ ".

 الثال : "وأفِّ َوَلٍد"
ٍَ بعُضها".  الرابا: "وُمْعَت
َبِ "،  َبِ ". "ِمْن السرىِة إل  ؤالل اأربعة عصر م "ِمْن السرىِة إل  الر َْ  الر َْ

َ  الحرىِة َع رةه إال َوْجَهها"."  َو
 وا الصجه.أما املرأ  اهللر  فكين جسو ا عصر  ما ع

" : قصله  ٍَ  "وأفِّ َوَلٍد".معروفة، "وَأَمٍ "  والهلل،"فَعْ رَُة رج
  من هي أف ال لد 

 "أفِّ َوَلد".  ة اللة جابد ولو من آيو ا، فهقه تس ل
   وما فرق أف ال لد عن سائر اُيما 

أم الصلو تع ق مبصت آيو ا، اها مات آيو ا  ارت حر . طيب ق ين أن 
    ة أمة؛ ولقل  عصر ا عصر  اأمة.أصت  ة أمة والَّ ال

 وأيش المعتَ بعضها ، الرابا: "الُمْعَتَ بعُضها"
 يس صه الفقهال امل عض. "الُمْعَتَ بعُضها"
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  َوَلد""أفِّ ليسد "أفِّ َوَلد"، ملالا عنوحما أمة كان هلا آيو ومات عنها ما  ة 
ل  النوف، احو أمات عنها، احم قلد يف املياث ا، اثنني يف أبناحله  ار كين و 

فأحو ا أع ق حموفه وليي عنوه شةلٌ من املاح ليع ق النوف اللان، فهقا  ارت 
 قه اأمة )م عضة( حموفها حر وحموفها ع و، يليمها أن تس   علل عصر  اهللر  

 والَّ علل عصر  اأمة  قاح ل : علل عصر  اأمة.
َبِ "،  َبِ " "من السرىِة إوقصله: "من السرىِة إل  الر َْ ملق ب أن السر  ال  الر َْ

والرك ة ليي من العصر ، فلص كشف رك  ه أو كشف آرته   د  الته، وأما 
: . وعنو كلي من أ ين العلم، و ة رواية يف املق ب"َع رةه إال َوْجَهها"اهللر  فكلها 

)االَّ وجهها وكفيها(، لكن عنو امل أ رين املع  و يف ]ا قناي[ و]املن هل[  ص: 
  فقط  ون كفيها(، و قا املقوص  به عصر  "َع رةه إال َوْجَهها" كلها"الحرىِة"  )أن

 الوال .
 تعال  يتكَّم ن عن الع رة في م ضعين:  والفْها 

 يف  قا، يف شروط الوال  عنو الكالم عن آ  العصر .الم ضا اُول: 
 يف ك اب ]النكا [.والثاني: 
 ن عصر  الوال  الد اليف  قا املصل  مقوو م اأآاآة:  ص بيا 

 توهلل الوال  م  كشفها.
  يف )باب النكا ( مقوو م اأآاآة بيان عصر  النمثر الد ال أصز

النمثر اليها. وقو حمصَّ يف ]ا قناي[ علل أن الصجه عصر   ارل 
 الوال  باع  ار النمثر.
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 :  احم قين بعو هل  ا، بيان ما ُيس  ب يف الس  وما أب فقاح 
َِ و  "وُيْسَتَحب   ُر ع رتِه في النَىْف ٍَ صالتُه في   بيِن، وُي زُئ َستَْ ما أَحِد لرج

ُر َعْ رَ  َْْيِه في الَفْرِض، وصالُتها في ِدرٍْع وِخماٍر وِمََّْحَفٍ . وُيْ ِزُئ َستَْ  تِها".عاِت
س ة عنوحما بالنس ة للرجين شةل، وبالنبيان ما ُيستحب ستره وما ي ب: 

 لل رأ  شةل.
  ي أيش "صالتُه في   بيِن"، يعنفاملس  ب جَ" "لَّر أما بالنس ة

 "في   بيِن" 
يعا لص البي ملالا ق يص يكصن فيه ك ه آراويين، يكصن يف ك ه ازار، 
لكن لص  لل يف ق يص ملين اللصب  قا اللة حمل سه، وكان ثصباا آاتراا ق اش ال 

ة  يمثهر لصن ال شر  من وراه، وليي ك ه آراويين وال شةل و لل،  الته   ي
، بيِن""صالتُه في    والَّ ال    يهلل لكن ليي  قا  ص املس  ب، املس  ب 
َتَحب  صالتُه "وُتسْ ملالا اللصب وك ه آراويين، والسراويين مفر .  قا معىن قصله: 

 في   بيِن".
""وعنوحما  ال   "الَفْرِض"،فعنوحما  ال   وأما الم زئ في الصالة: َِ ، النَىْف

يها آ  العصر  م  أحو العاتقني، املنكب اأأن أو أما  ال  الفرض فاجمليئ ف
" املنكب اأيسر أو  ا معاا، وأما  ال   َِ ص  لل فيكفة آ  العصر ؛ وهلقا ل"النَىْف

احمسان ملالا البي يعا )بنطاح( وليي علل  وره وال علل جيحله العلصل شةل 
 رجين فولل، فهين  الته   ي ة 
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نا فرض فال توهلل فرلاا، وأكن  ان كاحمد حمفين فهة   ي ة، وان كاحمد 
ق  قه أكن أن تط  )إذا ن   بها الفرض صحت نفاًل(حمط ق القاعو  فنقصح: 

 واهلل أعلم.  قا بالنس ة للرجين. )صحت نفاًل(القاعو ، فنقصح: 
ش  أحد عاتْيه وصَّ ،  طيب أسعلكم عن "المحرف المضطبا" إذاَ 

 فرض. صالته صحيح  والى ال 

 : صحيح .ال  ا 
أحمه آ  أحو العاتقني. طيب لص أحمه شاح الر ال و ال ا  لماذا  ة،   ي

 يف اأرض و لل:
 )ال توهلل فرلاا( و قه من املفر ات. فالمذهب:
 )ال يش طصن آ  أحو العاتقني(. وال مه ر:

 :ثالثة  يف "صالُتها"فعنوحما املس  ب  ص  وأما بالنسب  لَّمرأة
 "ِدرْع، وِخمار، وِمََّْحَف ".أثصاب: 

 ، يش ه الق يص؛ يعا ملين شفد الع اية اللة تل سها املرأُول: )الدرع(: ا
 أو الق يص ملين  قا الق يص أو ش هه  قا الل ي اأوح.

 و ص القل يُلف علل الرأو.الثاني: )الِخمار( 
 تعم بو ا فصل وكد.الثال : "ِمََّْحَف " 
  قه ثالث أثصاب.
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، ِمَّْحف "")شراشف الوال (  قه يعا ملين ا ن اللة يولصحمه "ِمََّْحَف " 
البسة ك ه  فلص كاحمد"ِمََّْحَف ". شرشف الوال   قا اللة تلفه املرأ  عليها،  قه 

ار، ول سد الشرشف  قا علل كامين  ملالا مالبي ال يد، ول سد علل رأآها مخه
 "ِدرٍْع وِخماٍر وِمََّْحَف ".جسو ا فقو  لَّد يف 
، ت طية ط عاا م  ال نَّ ه اُر َعْ رَِتها". "وُيْ ِزُئ َستَْ قاح: وأما الم زئ: 

الكفني بالنس ة لل رأ  حاح الوال  علل املق ب، و ص من املفر ات أيضاا، 
م  ) يْ ل ن:)أن الكفني ال أب آ  م(، لكن علل املق ب،  وال مه ر:

 الكفني( ف و ين كفيها يف املل فة أو حنص من هل .
 ه وَفُحَش"."وَمن اْنَكَشَ  بعُض َع رتِ : قاح 

ُر الَع رة"ا، تفصيد شرط  ا ن احم قين  ُر  وتف يت شرط، "َستَْ "َستَْ
 الَع رة" له ص رتين:

 صر  الع و، أن ي ع و كشف العصر  أو بعضها، فهقا ال الص رة اُول : 
 اشكاح؛ أن  الته غي   ي ة تفسو  الته، ال توهلل  الته.

ذا انكش  إ يت،  ة مسألة: لكن الوصر  الد ك ال ا، الص رة الثاني : 
 من غير تعمد فما الحكم 

 
 لها ص رتان:

  : أن يف ش.الص رة اُول 
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  : أالَّ يف ش.الص رة الثاني 
طلد ف ا اهللكم  ب"َمن اْنَكَشَ  بعُض َع رتِه وَفُحَش" املؤلف قاح: 

 الته، ُعلم من مفهصم الكالم حكم اهللالة اللاحمية، و ة اها احمكشف بعض العصر  
 ف ش أن  الته   ي ة.ومل ي

ط عاا  م يقيوون  نا م  الف ش بطصح اليمن، يقصلصن: )اهاا ف ش وطاح 
اْنَكَشَ  "اليمن(، وأكن أن تؤوح ع ار  املؤلف ل  ناوح  قا املعىن، فنقصح: اها 

زماحماا ومقواراا، فنقصح: )اليمان فاحٌش، املقوار فاحش(،  بعُض َع رتِه وَفُحَش"
صن: )ف ش املكشصف، وأطاح اليمان(. اها اج  عا  قين لكن  م يييوون، يقصل

 اأمرين، اها اج  عا بطلد الوال ، اها احم فل أحو ا   د الوال .
يعا لص ف ش املكشصف وكان الصقد قوياا الوال    ي ة، لص طاح 
الصقد من أوح الوال    ر ا لكن املكشصف غي فاحش، و ص غي م ع و ومل 

 ته.يس ط  آ ه،   د  ال
تشفت بعد الصالة إن فيه خصَّ  من شعراتها  َال: ما رأيكم: امرأة َا س

 ظاهرة وهي ال تعَّم، وانتهت من الصالة صالتها صحيح  والى ال 
 . ال ا   ي ةج ا : 
َال   (0.:2.): س
 قه مسألة، يقصح: ا ن يل ي بعض الناو بناطيين ملالا مقطعة، : ج ا 

ته ويمثهر منها جيل من الفخق  م ع و، ويو ين يف الوال  هبا، ف ا حكم  ال
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ال توهلل الوال . حماآياا أو احمقط  ال نطلصن أثنال الوال  وحاوح يس ه، فهنا حمقصح: 
 ان مل يف ش ويطصح اليمان، فإن الوال    ي ة.

بعضهم يكصن يل ي بنطلصن اها آهو  هرت  -حمسأح اهلل السالمة-طيب 
ا ال  توهلل  الته، وان كان ما يورل عصرته، ما اهللكم يف  قا  ان كان عاموا

 فما الحكم مسكني، 
ان طاح اليمن وف ش فإن الوال  ت طين واالَّ فال. )اللهم اآ   نْ ل:

 عصراتنا(.
َل  خمس  ر الم ُر الَع رة"، وَذ المسعل  الثاني  في تف يت شرط "َستَْ

 ص ر بالمنط ق والمفه ف:
وَمن "حمه قاح: من تع و،  قه ُعرفد مبفهصمه كالمه؛ أالص رة اُول : 

ص  غي )ما لص كشف(، أما لص   "اْنَكَشَ "". اْنَكَشَ  بعُض َع رتِه وَفُحشَ 
 كشف وتع و هل  ال توهلل.

 وعرفنا ا.الص رة الثاني : "َمن اْنَكَشَ " 
رم، اها آ  عصرته مبا ال أصز له لُ سه، اها  لل يف ثصب  ىالص رة الثالث : 

 فما حكمه رعة  ال،  ين  قا آاتر للعصر  علل الصجه الش

َّى  في   ٍ  "إذا صَ بطلد  الته، "أو َصَّى  في   ٍ  ُمَحرىٍف عَّيه"  قاح:
 بطلد  الته. يعا احمسان ل ي ثصب ىرم.ُمَحرىٍف عَّيه" 

 ص ر الث   المحرف عديدة:
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أ ق ثصب حرير  الص ل سه و لل فيه م  عوم عقره، يعا ما  مثاًل: -
 باطلة   الته باطلة. له عقر رجين  الته   ي ة وال

آرل ثياب من شخص، حرامة آرل ثياب وقام ي يين فيها، ويرو   -
َحرىف" "َصَّى  في   ٍ  مُ املسهو ويولة، ف ا اهللكم   الته غي   ي ة، اها 

 ال توهلل  الته.
 .َنِ س""أن يس  العصر  بلصب  الص رة الرابع  من ص ر تف يت الشرط: 

َال  : اهدي له.س
 نن ممه ا ول ل: ج ا 
َال  .(33:..): س

ال  الص، اها ا ول له  الص. يعا لص أحمه آرل ثصباا و احب اللصب 
قاح: ) الص  وية ل (  ار حالالا   ة  الص، ما عا  حرام، لكنه حرام 

 بالنس ة للسرقة.
تعا، آرل منه شخٌص شيئاا من ثيابه  ويروم أن ا مام النصول 

 قا السارل، يعا شصف كيف؛ أحمه  ما أ رل ع امة أو كقا، ف  ين  م ا 
قاح: بس   ا ن  قا آرل ما  ص بس  ه؛ لكن املقوص : احمه احمسرقد ثصب، 
ع ام ه أو شةل من  قا، ف ا أرا  احمه يأ   قا السارل ويعقب، قاح له: )و     

. يُنه تعرف ن الشافعي  يشترط اُي ا  والْب ل الَّفظع امد، قين: ق لد(؛ 
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 لد، واهللرامة يشر  يقصح له: قصح: ق لد( يروم  قا واهلل )قين: ق فْال له:
 أعلم.

 َبفاملقوص  أحمه لص آ  عصرته بشةل  ىرم مل توهلل، كقل  لص آ  عصرته 
 مل توهلل  الته. "َنِ س"

 : قاح 
 "  قا واحو."َمن اْنَكَشَ  بعُض َع رتِه وَفُحشَ  .1
 أو صَّ  في   ٍ  محرٍف عَّيه ا نين. .2
يمه بطلد  الته وأعا ، ل "َنِ س"ه بلصب  آ  عصرتأْو َنِ س"،  .3

 اعا   الوال  يف  قه الوصر.
ال عالقة هلا بس  العصر ؛ لكنه هكر ا اآ طرا اا و ة الص رة الخامس : 

ٍَّ َنِ ٍس"،  غرفة  فإحمه يولة فيه وال اعا   عليه. ح سصه يف"َمن ُحِبَس في َمَح
 مسة، يولة فيها وليي عليه اعا  .

ل  إل  من لم ي د ما يستر به الع رة، والناس في هذا  م انتَْ بعد ذ
  ال   أقساف:
 .اما احمسان أو ما يس  العصر  كلها واهلل و هلل عرفنا حك ه 
 .أو احمسان ال أو ما يس  به شيئاا من عصرته 
 .أو احمسان أو ثصباا ال يكفة لس  العصر  كلها 

  قه ثالث  صر.
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: هكره املؤلف يف قصله، قاح أما من وجو آ  العصر  آ  ا، و قا 
َِفايَ  ع رَتِه َستَََرها"  َِفايَ  ع   الص  قا اللة "وَمن َوَجَد  رَتِه َستَََرها"، "َوَجَد 

 يفعَ  ماذاطيب ومن مل أو كفاية العصر  مل أو ال مبل ، وال بإعار  ال ي، 
الا ليس  الفرجني  م أو،، و م أغلظ. ان كان عنوه م"وإال فالَفْرَجْيِن"، 

قطعد ق اش ال يكفة االَّ لس  الفرجني، فيهب أن يس  الفرجني ما يرو  يس  
كفي طيب إن لم يالفخق هبا، والَّ يس  ما كد السر  ال، يس  الفرجني. 

 الفرجين جميًعا يستر ماذا 
بُِر"،   "الد بُر" س  فإها مل يكفة الفرجني مجيعاا فإحمه ي"ف ن لم َيْكِفِهَما فالد 

 ، وك ا هكروا أحمه أغلظ ينفرل يعا بسهص ه وكقا.نه أغَّظُ
  احم قين بعو هل  ا، من وجو الس   بإعار   ال مبل ، ما عنوه الس   

 فما الحكم لكن واحو جال قاح: ُ ق أآ  عصرت ، 
َرًة لزَِمه قَب ُلها"،  قاح: ه قَب ُلها". "إن "لزِمَ  أعي الس   اها"وإن ُأِعيَر ُستَْ

َرًة"  ُأِعيرَ  جال واحو قاح: ) ق  قه مالبي(، قاح: )ال أحما أتعفف من ُستَْ
 االآ عار (، حمقصح: ت عفف من االآ عار ، وما ت عفف من آ  العصر  أآ  عصرت .

َرًة لزَِمه قَب ُلها".: لكن قصهلم   "إن ُأِعيَر ُستَْ
قال البه تي في ]الشروح[، في ]الكشا [، و]المنته [ وغيرها، 

 ر  قا أحمه ال يليمه االآ عار ، قاح: وان أعي ليمه الق صح، أما ان مل ان  ا قال:
يرو  يطلب  .ُن في استعارة ذل  قد يك ن فيه منى يعار فال يليمه االآ عار ؛ 



474 
 

من الناو يقصح هلم: ترم ما عنول مالبي وكقا، قو يكصن فيه  قا منَّه وحرل 
 عليه، أما جاله شخٌص وأعاره فيليمه الق صح.

عارل القل مل أو شيئاا يس  العصر   قا الراب ، قلنا: اما أو أو ال أو، ال
 اما أو الكين، أو أو ال عض، أو ال أو.

ي  ُيصَّي   الذي ال ي د هذا )العاري(َ 
تعا، كيفية  الته،   كيفية  ال  اا اعة؛ يعا   هكر املؤلف 

  كيف ُيولة من جهة  يئة الوال     كيف يولصن مجاعةا 
ماِ  "وُيَصَِّّي العاِري قاعًدا باُيفقاح بالنس ة لكيفية  الته قاح: 

 استحبابًا فيهما".
 إًذا يطَّب منه أمران:

 القعص ، فال يقصم.اُمر اُول: 
ا أال، فال يرك  ركعصاا تاماا ويسهو آهص اا تاماا بين يصم . اُمر الثاني: 

ليي  ا""استحبابًا فِيهماح: لكن  ين  قا علل الصجصب والَّ علل االآ   اب  ق
بصاجب؛ وهلقا لص قام، و لل قاحل اا، ورك ، وآهو  هلل هل ، ولكن اأفضين أن 

 ألي ح  يكصن  قا أآ  لعصرته.
َ واحٍد عَّ  ِحدة، ماذا يْصد   "استحبابًا فِيهما" ال فيَ 



475 
 

لص أحمه  لَّل قاحل اا وأرا  أن يصم ، ما قاح: اآ   اباا يف  يْ ل البه تي:
م، واآ   اباا يف ا أال، قاح: أحما بولة قاحل اا، القعص  ما أب ل أقعو، أب ل القيا

 هَ له أن ي ما أ لة قاحل اا، 
ال، ليي له أن يصم ، يأ ق ا ُيولة جالساا ويصم ، أما أن يولة قاحل اا 

 فالبو أن يرك  ويسهو.
 ن  بالنس ة لوال  اا اعة: العرا   ين يولصن مجاعة والَّ ما يشري هلم أ

 يولصا مجاعة 
ي  يصَّ ن جماع  قاح ل : االَّ ُيشري يولصن مجاعة،  لصن يو لكنَ 

َي  و علل  يئة  ال يكصن فيها كشٌف، يكصن فيها كقيق لالآ  ار ما أمكن، 
 يك ن ذل  

 "ويك ُن إماُمهم َوَسَطُهم".قاح: 
يكصن ا مام يف املن وف ما يكصن ا مام أمامهم ال، يكصن بينهم 

 ح  ال ينمثر أحٌو ا، عصر  أحو، وال يكصن أحو مكشصف أمام أحو. ""َوَسَطُهم
  َان ا رجال ونسا  فما العم  وإنَ 
َ  ن ٍع َوْحَده"."و  ُيَصَِّّيَ 

ان أمكن أن يولة الرجاح يف غرفة والنسال يف غرفة، أو يف جهة، والرجاح 
 وإن لم يمكن ذل  فما العمَ يف جهة فيولصن  قا، 
َى َصَّى   الرجاُل واْسَتْدبَََرُهْم النساُ   م َعَكُس ا". "ف ْن َش
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اها مل أكن أن يولة  ؤالل يف جهة، و ؤالل يف جهة كين حمصي لصحوه 
يولة؛ فإ م يولصن يف حمفي املكان لكن ما يولصن مجاعة واحو ، يولة الرجاح 
ويس وبر م النسال، يكصحمصن النسال يف اخللف ويس وبرون الرجاح، يعطصن  هصر م 

يعا يولة النسال ويس وبر م الرجاح، و قه اأحصاح " م َعَكُس ا" ح، للرجا
 كوين أحياحماا يف بعض اأحصاح حمسأح اهلل السالمة والعافية.

ان َا ن ان كان الشخص عا ماا ملا يس  العصر    وجوه يف أثنال الوال ، 
 عادف  م وجد في أ نا  الصالة، فماذا يعمَ 

 له حالتين:
أن تكصن  قه الس   قري ة أكن يل سها، ملالا وجو ر الا : الحال  اُول 

فأ قه ول سه غطل عصرته يف أثنال الوال ، فإحمه يس  ر يف  الته، ي ىن علل ما 
 آ ق.

  وأما اها كان الشةل بعيو، وحي ال ا، حركة  كلي ؛ فإحمه يقط الحال  الثاني :
  الته وي  وأ الوال  من جويو.

  وإال ْن َوَجَد ُسترًة قريبً  في أ ناِ  الصالِة َستَََر وبََنَ "ف و قا معىن قصله: 
َتَدَأ"  .ابَْ

"أ ناِ  : "وجو ا  "َقريِب "اها وجو الس  ، ان كاحمد الحال  اُول : 
 علل ما مضل من  الته. "َوبَن "آ  عصرته، الصالِة" 
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  " َتَدَأ"،  يعا وان مل تكن قري ةا الحال  الثاني : "وإالى الوال  من   وأاب"ابَْ
 اأوح بعو آ  عصرته.

  احم قين بعو هل  ا، املساحلين الد ت علق بالل او، فقكر أوالا بعض 
 "وُيْكَرُه في الصالِة السىْدُل".املكرو ات يف الل او فقاح: 

 "السىْدُل" ما ه  
  ص أن يطر  علل ك فيه ثصب وال ير  أحو طرفيه علل ا  ر.

لالا وولعه علل ك فيه، ما  ص علل رأآه يعا لص أ ق الش اخ ماُول: 
 قا القيو اأوح. اهاا يأ ق ثصب يطرحه علل ك فيه ال علل أحو ا، بعض الناو 
 يض  ملالا شاح أو شةل علل أحو ك فيه  قا آوح  ال، يضعه علل الك فني.

أن يكصن ثصباا ملين الق اش، أو الشاح، أو شةل من  ا الشرط الثاني: 
ال ق الا. ترم املشلهلل  قا لص طر  الق ال أو املشلهلل  قا علل  الق يين أو الش اخ، 
 "السىْدُل".ك فيه فليي من 
أالَّ ير  أحو الطرفني علل ا  ر، فإها ول  الش اخ علل ك فيه الثال : 

 "السىْدُل".ور َّ أحو طرفيه علل ا  ر فليي من 
 ه شةل، كمكروٌه يف الوال  آصال كان ك ه شةل أو مل يكن و"السىْدُل" 

ليي ك ه شةل ملين اثرم، فاثرم اللة البي الر ال علل ك فيه اها طر  الر ال 
ل ك فيه . يعا جعين الر ال عل)سدل(علل ك فيه ومل يُر  طرفه علل ا  ر فهقا 
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ويوي  وره مكشصف، فهقا آوح والَّ ما  ص آوح   قا آوح، لكن ان ر  
 أحو الطرفني علل ا  ر فليي بسوح.

من يطرحه علل ك فيه. طيب لص ول  الش اخ علل رأآه و ار  له:وق  
 يولة من غي أن ير  الش اخ علل أحو الطرفني، فهين  ص آوح  ليي بسوح.

 إًذا "السىْدُل" ه   ال   قي د:
يطرحه علل الك فني ال علل غي الك ف، وال علل أحو اُول: 
 الك فني.
ةل ا يل ي  كقا عا  ا، فالشأن يطر  ثصباا ال ق الا وحنصه مم الثاني:

.  القل يل ي  كقا ملين الق ال  قا يعو آوالا
 أالَّ ير  أحو الطرفني علل ا  ر، فإن ر َّه فليي بسوح. الثال :

 ."السىْدُل" قا املكروه اأوح و ص 
  م الثاني: "واشتماُل الصىمىاِ ".

 ما ه  "اشتماُل الصىمىاِ " 
م، معروف )االلط اي(: أن يض  الر ال شف م االلط اي اللة يف ا حرا

ولكن ، "اشتماُل الصىمىاِ "كد ابطه وير  الطرفني علل العاتق ا  ر  قا  ص 
شرطه أالَّ يكصن ك ه ثصٌب   ر. يعا واحو عنوه ر ال طصيين "اشتماُل الصىمىاِ " 

ل ي ي ي طة العصر  طصيين، فالط   به وليي ك ه ازار، عنوه ر ال وال يل ي ازاراا
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 الصىمىاِ " "اشتمالُ ر ال فقط، والر ال طصيين يس  به العصر  والط   به،  قا  ص 
 يف الوال . "اشتماُل الصىمىاِ "فيكره أيضاا 

 الثال  من المكروهات: "وَتغطيُ  َوْجِهه".
يكره أن ي طة وجهه يف الوال ، ح  املرأ  والَّ فقط الرجين  ح  املرأ  االَّ 

 ر  رجاح أجاحمب، فإ ا تس  وال كرا ا.اها كاحمد  ض
 الرابا: "والَِّّثاُف عَّ  فِمه وأَْنِفه".

 آصال علل الفم فقط، أو علل الفم واأحمف."الَِّّثاُف" كقل  
  هكر مكرو اا ي علق بالكم، وهكر فيه مسأل ني، هكر يف )الكم( مسأل ني، 

 ي الكم ماذا ف. قال يف بعض النسخ هكر مسأل ني، ويف بعضها حقفد اللاحمية
 الخامس: "وََ   َُمِّه".

الشيخ  مصجص  يف كلي من النسخ، ماها يقص"وََ   َُمِّه وَلف ه"  وفيه حمسخة
 يف اهلامش 

 طالب: قال فيها زيادة "وَلف ه".
ََ   َُمِّه وَلف ه"  يف بعض النسخ زيا   الكم من  ان كان كف"وَلف ه"، "

 الكف واللف. غي لف فهقا )ال ش ي(، وان كان
 صاحب الحاشي ، قال: -عَّيه رحم  اهلل-الشيي ابن قاسم ال د 
 )ا  ا مبعىنا واحو الكف واللف(.
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 ش ي، )الكف ال فرق، فْال: -رحم  اهلل عَّيه-والشيي ابن عثيمين 
 واللف الطة( تطصيها.

فإها كر ا كوا بوون طة  قا  ار )كف(، وان طصي ها ولفي ها  قا 
ا مكصره، فيكصن )الكف( أن أقبه ح  يرتف ، و)اللف( أن يطصيه )اللف( وكال 
 ح  يرتف .

(. ومل أره ل ي ا من  يْ ل: وابن قاسم  )الكف واللف مبعىنا
تب اُصحا :اأ  اب،  )كرا ة لف اللصب وتش ي الكم(.  المشه ر فيَ 

 فلعينَّ ال ش ي  ص اللف واهلل أعلم.
ُزنىاٍر". السادس من المكروهات، قال: "وشد    َوَسِطهَ 
 شد ال سر في الصالة له ص رتان:

ين الرقيق ملين اهلل  و)الُزنىار(أن يشو وآطه علل  يئة اليحمَّار،  اُول :
القل يصل  علل الصآط، يقصلصن: أن  قا من  واحلص أ ين القمة، 

 أ ين القمة يشوون علل وآطهم اليحمار.
كر له شخٌص ملا ه  وهلقا تعرفصن القوة املشهصر  للشافعة 

حويلاا، قاح: )تأ ق به  قاح:  ين ترم علل وآطة زحمَّاراا، أو علل 
  ورل  لي اا(.

  ص شةٌل يربطه أ ين القمة علل أوآاطهم. فَ "الُزنىار":
 فهص مكروه؛ أحمه تش ٌه بالكفار."شد  َوَسِطه بُزنىار"  فإن



481 
 

 س ة للرجين.ا بالنب ي زحمَّار، فإحمه ال يكره  ق"شد  َوَسِطه" وان  الثاني :
أما بالنس ة لل رأ  فيكره هلا أن تشو علل وآطها يف الوال  ولص كان مبا ال 

 ."الُزنىار"يش ه 
تص يُر "ويْحُرُف اْلُخَياَلُ  في   ٍ  وغيرِه، وال   احم قين ا، ما حيرم، فقاح:

 واستعمالُه".
َل  ست  أم ر: ر الم  المحرمات عندنا َذ

ان أن يل ي ال أصز لإلحمسُخَياَلُ  في   ٍ  وغيرِه"، "وتْحُرُف الْ  أولها قال:
إن  قا ال ف "الُخِياَل "،ثصب  يالل، ك ا لص أآ ين ثصبه كد الكعب علل وجه 

 أصز.
آصال كان يف اللصب، أو ح  يف الع امة، أو يف "في   ٍ  وغيرِه" قاح: 

تْحُرُف "و ح: غي ا ما ام أحمه فعين هل   يالل فهقا ىرم، وان مل يكن خليالل، قا
  قا ان كان خليالل، وان مل تكن خليالل، فإحمه ليياْلُخَياَلُ  في   ٍ  وغيرِه" 

بصاجب، وال مبس  ب، وال مب ا ، وااا  ص مكروه، واملكروه من املنهيات والَّ من 
 املأمصرات  من املنهيات.

ومن احم كاو املفا يم عنو بعض الناو اليصم أحم  تسأله عن شةل ملاها 
 قا  يقصح: )أحمه مكروه(. آ  ان اهلل! كيف يكصن فعين الشةل أحمه  فعلد

مكروه   قا ال أكن، اأ  اب عنو م: أن ا آ اح ان كان ل ي  يالل فهص 
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ممنصٌي من  كرا ة، مقمصم والَّ ى ص   ليي القم ال  رمي لكنه مكروه.  قا بالنس ة 
 للخيالل.

إلحمسان فال أصز لاستعمالُه"، "والتص يُر و  اُمر الثاني مما يحرف قال:
ال وصير، وال وصير اثرم عنو م  ص توصير ما فيه رو  علل  يئة  ت قل اهلليا  
معها. أما اها قط  من الوصر ، أو  صر من الوصر  ما ال ت قل اهلليا  معه فليي 
مب رم؛ ك ا لص رآم ااسو بوون رأو، أو ح  لص الرأو بوون ااسو فهقا 

رآم الرأو ب ي ااسو، أو ااسو ب ي الرأو فهقا ال كين فيه  املق ب أحمه آصال
 اهلليا ، فهقا ال ت قل حيا  معه؛ وهلقا أصز عنو م.

ا لابطه ما ت قل اهلليا  فيه، أما ما ال ت قل اهلليا  م  زواله اه"فالتص يُر" 
 أزاح من الوصر  ما ال ت قل اهلليا  م  زواله، فهقا جاحلي ليي مب رم.

ن تأ ق أ"واستعمالُه" فعين املوصر،  "التص ير"يعا مالُه" "واستعقاح: 
  قه الوصر  وتل سها يف ثصب ، أو تعلقها يف بي  ، أو حنص هل .

ََ : قاح  ٍه بَذَهٍب قب "وَيْحُرُف استعماُل َمنس ٍ  أو ُمَم ى
 استحالِته".

  ر  قا علل القكصر، وآيأش بعو قليين تقيوه بالقكصر، وأكن أن حم"وَيْحُرُف" 
 اللياب، يف"َمنس ًجا"  قا القيو ا، اأمرين. اهاا حيرم اآ ع اح الق ب آصال كان 

ًها".أو كان   "ُمَم ى
َل   ر أن "المم ه" له حالتين: لكن الم  َذ
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ََ استحالِته"أن يس  يين، الحال  اُول :  ََ  اله في رم اآ ع "قب "قب
 ".استحالِته
؛ يعا قاح  نا يف ااصاز أمرينوأصز بعو اآ  ال ه، واملع م  الثاني :
ََ استحالِته"املؤلف:   ، ما حك ه بعو االآ  الة "َيْحُرُف قب

 جائز، وضابر ذل  أن يتحَْ أمرين م تمعين:
 أن ي  ي لصحمه.اُمر اُول: 

 أالَّ حيوين منه شةٌل بعرله علل النار. والثاني:
تقوبه،    لفإها كان  قا الق ب قو ت ي لصحمه، ولص عرل ه علل النار ت

هذا ما حكمه ف ت  ل تس خرل منه شةل، ال حيوين منه شةل بعرله علل النار،
 جائز والى محرف 

ََ استحالِته".جاحلي، أما اثرم  ص   "قب
 "و ياِ  َحريٍر".كقل  من اثرمات: ثصب اهللرير، فقاح:  

 ثياب اهللرير. لكن عنوحما ثياب اهللرير ط عاا علل القكصر، وهلا  صر  كرمي،
 و صر  اباحة.

 :فالذي يحرف
 ثصب اهللرير اخلالص. .1

 "وما ه  أَثََُره ظُه رًا عَّ  الَذ ِر".
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ما كان اهللرير فيه أكلر  هصراا من غيه. يعا اها كان ولصط من  .2
اهللرير ومن غيه، فإها كان  هصر اهللرير أو وزحمه أكلر من غيه حرم، 

 غيه، وكان وان كان  قا املخلصط )الق اش( ولصط من اهللرير ومن
 اهللرير ال يمثهر فيه بين  هصر غي اهللرير أكلر فهص جاحلي.

َل   ر الم  تعال  عدة ص ر، وهي: َذل  ص ر ال  از َذ
 ."ال إذا اْستَََ يَا"

 اها اآ صيا اهللرير وغيه جاز. اُول :
 "أو لَضرورٍة".

 ر.لومن باب أو، اها كان غي اهللرير أك"ال إذا اْستَََ يَا"، قاح: الثاني : 

 اها الطر ا حمسان ا، هل ، ليي عنوه ثصٌب غيه.الثالث : "أو لَضرورٍة" 
 .فل ي ثياب اهللرير"ِحكى " كان به الرابا: "أو ِحكىٍ " 

 مريض ول ي اهللرير أجين املرض.الخامس: "أو َمَرٍض"، 
كقل  ل ي اهللرير يف اهللرب؛ أن اهللرب أصز السادس: "أو َحْرٍ "، 

ا فيكصن مرض   ر غي يع"أو جر "، ويف بعض النسىل  فيها ل ي اهللرير،
اهللكة أو املرض أو اارب، وكقل  اهللرب، وكل ة اهللرب أحسن؛ أن اارب 

 "أو ممَرض".آ ق هكره يف قصله: 
عنوحما الل او ممكن يكصن له  هار ،  ا ر وباطن السابا: "أو َحْشٍ ". 

 اح اهللرير.صز يف اهللشص اآ ع وحشص ، فال أصز يف المثههار  وال يف ال طاحمة، وأ
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ان َعًََّما َأْرَبَا أصابَا فما دوَن".  و أو يعا ملالا عنوه حالثامن: "أوَ 
طرف اللصب من حرير، اها كان أرب  أ اب  ف ا  ون أقين من أرب  أ اب ، فإحمه 

 جاحلي.
 ما يرق  به اللصب.التاسا: "أو رِقاًعا"، 

 العاشر: "أو لَِبَنَ  َجْيٍب".
 َ "لَِبَن "ف:  ة يقصلصن: الييق، أو اللة  ص الياقة حنن حمس يها، َجْيٍب" "لَِبَن َ 

احلي  فهقه أيضاا ان كاحمد من اهللرير فإ ا ج "لَِبَنَ  َجْيٍب" قه اللة  ة الياقة 
 بشرطها.

لة مج  فرو ، تعرفصن الفرو  ال الحادي عشر: "وُسُ َ  ِفَراٍ "، )الفرا (
ص ا مما قاح: وحن اللة  ص طرفها، )س فها( فَتل ي يف الش ال حنٌص من هل ، 

 يسهف، مما حي ال ا، طرف فإحمه أصز فيه هل .
 "وُيْكَرُه اْلُمَعْصَفُر والمَزْعَفُر لَّرجاِل"

 "اْلُمَعْصَفُر والمَزْعَفُر".هكر أن مما يكره: 
 ما   غ بالعوفر."اْلُمَعْصَفُر": 

 ما   غ باليعفران."والمَزْعَفُر": 
ران عروف غال الل ن وله راحل ة، )العوفر( فيه ش هٌ ك ي باليعف)اليعفران( م

لصحمه أ فر ولكنه ر يص الل ن، ما  ص ملين اليعفران غال؛ وهلقا بعض الناو اها 
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و قا َفُر"، "اْلُمَعصْ أرا  ي ش يف اليعفران )يض  عوفر م  اليعفران(، فهقا  ص 
 "المَزْعَفُر". ص 

نسال فإحمه ي ا . أما للْصَفُر والمَزْعَفُر لَّرجاِل"، "وُيْكَرُه اْلُمعَ املؤلف قاح: 
صجو بعض النسخ يف ]الروض[، ت)وُيْكَرهُ اْلُمَعْصَفُر فِي َغيِر اُحراف( وفيه حمسخة 
إحمه أصز ليي من وأما يف ا حرام ف)وُيْكَرهُ اْلُمَعْصَفُر فِي َغيِر اَُحرَاف(، املط صعة 

 ل  رم، حيرم عليه.الطيب )العوفر(، اليعفران ال أصز ل
 )ُيْكَرُه اْلُمَعْصَفُر في غير اُحراف، وُيْكَرُه المَزْعَفُر في غير اُحراف(.

أما املعوفر  ،املعوفر يكره يف غي ا حرام، وامليعفر يكره يف غي ا حرام
يكره يف غي ا حرام ويف ا حرام أصز، وامليعفر يكره يف غي ا حرام ويف ا حرام 

يعفران( من الطيب، وأما )الُعوفر( ما له راحل ة وليي من الطيب؛ وهلقا حيرم. )ال
 أصز لل  رم أن يل ي املعوفر بال كرا ة خبالف غيه فإحمه يكره له.

أن أعله عل اا حمافعاا،   قا ما ي علق هبقا الورو، وحمسأح اهلل 
 .ولصجه  الواا، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني

ا ان شال اهلل يكصن الورو اأ ي يف  قا الفوين بإهن اهلل.  وغوا
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 أسوَّ :
ي  صف  اُيما   َال:َ   س

ا أال  ص أن ين ا بوون أن لي  ج  ه ملالا علل اأرض يف ج ا : 
 السهص .

ان الحرير أقَ من غيره وبال حاج  فهَ ي  ز  َال: وإنَ   س
املسألة مفرولة يف ق اش، أو يف حمعم، اها كان اهللرير أقين، ط عاا ج ا : 

 : حمسيىل ولصط بني اهللرير وبني غيه، وأما أن يكصن حموف اللصب حرير. ملالا
افرض حموفه اأعلل حرير، وحموفه اأآفين من غي اهللرير بالش. ثالثة أرباعه من 

 ز  هَ يْال هنا أن الحرير ليس أَثره ظه رًا في غي اهللرير وربعه من اهللرير، 
   من الحرير و ال   اُرباع من غير الحرير ي  ز والى ال الربا اُعَّ

ال أصز،  نا أربعة أ اب  زا  عن أربعة أ اب  ما أصز، لكن  نا  قا مسألة 
 )اها اآ صيا، وان مل يس صيا( يف حمسيىل ولصط، وما ا ه 

َال: إذا عم بدنه بالغسَ من ال ناب  لكنه لم يتمضمض ويستنشَ  س
 سَ فهَ يصَّي بهذا الغ

ال، البو من املض ضة واالآ نشال،  ص ال ترتف  اانابة ح  ج ا : 
 اانابة ما ترتف  البو من املض ضة واالآ نشال.

افت الث    َال: النهي عنَ   الث   هَ يشمَ ل  دخَ وه َ   س
 ال أعلم.ج ا : 
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ر الحرير  َال: َذ   (10:20:24)س
وال  وغي الوال  ال ال، اهللرير، الكالم عن اهللرير  قا يش ين الج ا : 

 خي ص بالوال ، فال أصز ل ي اهللرير ال يف الوال  وال يف غي ا.
َال: هَ يخت  لَّحرير عن بْي  الثيا  المحرم  بالسماح به في  س

 حال  الضرورة 
حمعم، اهللرير له مساحلين   ص به عن آاحلر، عن غيه من اللياب ج ا : 

 اثرمة، اللة  ة املساحلين الد هكرحما ا.
ي  تْضي الحائض الصالة  أليس الْضا  ه  في الصياف سَ  ال:َ 

 فْر أو هذا يخت  برمضان 
القضال، ال تقضة اهللاحلض الوال  لكن حنن حم كلم يف املسألة الد ج ا : 

هكرحما ا اها أ ركد وقد الوال  و ة طا ر ، أو طهرت ق ين أن خيرل الصقد، 
  .ف قضة  قه الوال  فقط، أما اهللاحلض ما تقضة الوال

َ ه  استغراق وقت الصالة  وما ضابر  َال: ما ضابر ط ل الزمان ه س
 الفحش 

 ال حيضرن ا ن ان كان هكروا لابط، لعلَّه ُعرف ما أ رل.ج ا : 
َخر إل  قبَ العصر  ان ي ف غيم مت  يك ن اُذان، هَ ي َال: إذاَ   س

اأ ين احمه يؤهن عنو   صح الصقد ب ل ة المثن علل ما هكرحماه، ج ا : 
 ما باج ها  وحممثر يف اأوقات.ا
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َال: من سافر من الرياض يريد أن يعتي إل  المدين  لُيسَِّّم عَّ   س
أصحابه، ويذهب معهم إل  العمرة. هَ يَّزمه اُحراف من الرياض أف ُي زئ 

 أن يحرف من ذي الُحَّيف  
ا املوينة؛ ي  ل املوينة لُيسلم علل ج ا :  اها كان  رل من الرياض قا وا

فإحمه ُيسلم علل أ  ابه وحيرم بعو هل  من هل اهللُليفة؛ أن آفره ااا  أ  ابه،
ا  ا مكة. أما  قا  رل من بلوه قا وا أب ا حرام علل من جاوز امليقات قا وا

 املوينة ما يليمه ا حرام من امليقات.
ي  تْ ل ن لمن طهرت قبَ العشا  ال اجب عَّيها الظهر  َال:َ  س

 والعصر 
والعشال. اها طهرت ق ين  رول وقد العشال عليها ال، امل رب ج ا : 

 م رب وعشال، ما عليها  هر وال عور.
َال: ما الفرق بين الف رين والشفْين   س

الفهرين الوا ل والكاهب، قلنا: الفهر الوا ل مع ض، الفهر ج ا : 
 الكاهب ع ص ل )لفصل(.

تب تهذيب المذهب لَّمبتدئ  َال: ما أفضََ   س
تقصح أفضين ك اب، يعا اها كان يريو ك اب  واهلل  عب أنج ا : 

لل فظ قلنا لكم ]النمثم االة[ طيب لل فظ، ان كان يريو ك اب للفهم وميسر 
 يعا ممكن ك اب ]شر  الع و [ للهمين، أو ]مقررات ال أ يين الفقهة[ تساعو.
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ان ال  َال: الذي ترك الصَّ ات سنين هَ ي ب عَّيه الْضا   وإنَ  س
م فاته من ا  لصالة فكي  يُعيد يعَّمَ 

واهلل املق ب وجصب هل ، املق ب: )وجصب القضال عليه(، بعض ج ا : 
 أ ين العلم ال يرم وجصب القضال.

ي  نحسب  َّ  الَّيَ في صالة العشا   َال:َ   س
من امل رب ا، الفهر واقس ها علل ثالثة. يعا عنوك كم آاعة ج ا : 

ر( آاعة، قس نا ا علل ثالث من امل رب ا، الفهر  قاح ل : ملالا )اثنا عش
يطل  معنا أرب  آاعات. امل رب كم يؤهن  قاح: الساعة آ ة، زو  اأرب  آاعات 

 علل آ ة يطل  عشر .
َال: من فاتته صالة المغر  مثاًل وأراد جماع  وهم يصَّ ن العشا    س

: ال، املق ب آيأش معنا، أن املق ب: )ال يوهلل أن يولة امل رب ج ا 
 قا املق ب، يف املسألة أقصاح أ رم. لف العشال(  

َال: ما هي ع رة الرجَ خار  الصالة   س
عصر  الرجين ما بني السر  ا، الرك ة يف الوال  ويف  ارجها لكن ج ا : 

 قه العصر ، أما عا  مساحلين املرول  باٌب   ر، قو تر  شا وت واحو يطل  كاشف 
يل ي  ج  اي الناو و ص وره يطل  ي  شل، أة لل رم، والَّ أة يف أماكن ا

 مالبي ال تليق،  قا تسقط مرولته لكن ال يعا  قا أ ا عصر .
امَ  َال: طَّ ع الشمس هَ المعتبر قرصهاَ   س
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ال طلصي الش ي يع م طلصي جيل منها، أما غروهبا يع م غروهبا   ج ا :
.  كامالا

حرير ومغص   هَ يصَّي بها  َال: إن وجد     محرفَ   س
ب فال يولة به؛ هلقا حق   مة ال أصز، أما اهللرير أما امل وص ج ا : 

 فيولة به وال يولة عارياا.
َال: شد وسطه بالزنار   س

 مكروه؛ أحمه تش ه بالكفار.ج ا : 
مه أ نا  الصالة أو حت  قبَ الصالة  َال: والسدل، َو َ   س

ال،  ص يولة حاح كف ك ه، لكن اها كان يكف ك ه ق ين ج ا : 
 احمه أيضاا مكروه حمفي الشةل. الوال  ويولة المثهار

َال: صالة المر  في     خيال    س
 هكرحما أحمه من اثرمات. ج ا :

َال: فهَ ه  داخَ في ق له: "أو َصَّى  في   ٍ  ُمَحرىٍف عَّيه"   س
 حمعم، اها كان يف  صر  ال  رمي فيو ين، واهلل يعلم.ج ا : 

َال: يكره المعصفر لغير المحرف وي  ز لَّمحرف، ما الع ج ازه  َّى  فيس
 لَّمحرف 

 حمص عليه ا مام أمحو، وور  فيها بعض ا ثار.ج ا : 
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َال: إذا صَّيت في حال  غيم ولم أعر  ال قت  م عَّمت أني  س
 صَّيت قبَ دخ ل ال قت، فما الحكم 

 فنفيٌن، تأ ق أجر علل  قا حمفين، وتعيو الوال  ان شال اهلل.ج ا : 
َال: مت  يدخَ وقت الضرورة لَّعصر   س

 مبوي  ين الشةل ملليه. :ج ا 
َال: ق له: "بما ال َيِصُ  َبَشَرَتها" هَ يشمَ ل ن البشرة والح م   س

اللصن، أما اهللهم فال يو ين فيه. وقلنا لكم:  قا تقريٌر للعصر  الد ج ا : 
توهلل الوال ، يعا حنن ال حم كلم عن ما أب ل سه أو ما أب، حنن حم كلم 

اطلة  ثياب ليقة و لل  الته   ي ة والَّ ب الته   ي ة والَّ باطلة. ل ي 
  الته   ي ة، أما عا   ين أصز  ال؛  قا باٌب   ر ليي  له يف  قا املصل .

َال: ق له: "َستَََر وبَََن ". "بَََن "  أي يْطا الصالة  م يبني   س
 يعا يك ين  الته. "بَََن "ال؛ ج ا : 

َال: "وما أََثرُه ظُه رًا عَّ  الَذ ِر"   س
عا حيرم علل القكصر من ل ي اهللرير ما كان اهللرير فيه أكلر يج ا : 

  هصر  من غيه. وشرحنا ا ق ين قليين.
ذل   َال: "أو َصَّى  في   ٍ  َنِ ٍس" هَ المراد أو متن سَ   س

 حمعم، المثا ر ح  لص م نهي واهلل أعلم.ج ا : 
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ََ ُخروِ  َوْقِتها"، هذا المر  َال: "وَمن صاَر أهاًل لُ ج ِبها قب د بْدر اس
 التحريم  لَّصالتين الم م عتين 

، ريمِ "بَ "َقْدَر التح،  م يقكرون  قا أحمه بَ "َقْدَر التحريمِ "حمعم، ج ا : 
 يعا يأ ق ثاحمي ني. "َقْدَر التحريمِ "و ص أ الا 

َال: ما ه  أَثر ظه رًا عَّ  الَذ ر  وق له: إالى "َعًََّما َأْرَبَا أصابَا  س
 فما دوَن" 

ا اها كان يف اللصب حريٌر  الص م وين ب عضه، فإحمه أكلر عنوحمج ا : 
حو.  قه ملالا حطينا شصف  قا املقوار اف ض احمه حرير،  قه ثالثة أ اب  أصز 
والَّ ال  أصز، لص  ارت أرب  أ اب  أصز، أطصح من أربعة أ اب  ال أصز والهلل، 

 أربعة أ اب  عرلاا.
ر أنه فاتت الظ َال: إذا صَّ  العصر فَذ هر وه  في أ نا  صالة س

 العصر 
 املق ب أحمه ال ي  م العور، يقطعها ويولة المثهرج ا : 

ش  الع رة  َال: ما ه  ضابر الط ل فيَ   س
 ال حيضرن ان كان هكروا لابط واهلل أعلم.ج ا : 

و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني، واهلل و هلل رب 
 العاملني.
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 رالدرس الخامس عش

بسمم اهلل، واهلل و هلل، و ملل اهلل وآملم علل رآمصح اهلل، وعلل  له و   ه 
 ومن وااله، وأما بعو:

ِنِا[فكنا قو و مممملنا يف شممممر   ْْ ار الُم ِنا ِفي ِاْخِتصََََ ْْ لشمممميخ/ ل ]زَاد الُمسَََت
تعا، ا، الكالم عن الشممممرط الراب  من  $مصآممممل بن أمحو اهللهاول اهللن لة 

 ا  الن اسات.اجتنشروط   ة الوال ، و ص: 

 و قا الشرط فيه مساحلين:

 : بيان النهاآة الد ت طين الوال  هبا. المسعل  اُول 
  : النهاآممممممة الد ال تع م مسمممممم ومممممم  ةا، وال تؤثر علل المسََََعل  الثاني

   ة الوال .
  : حكم من رأم عليه ماآةا بعو الوال .الثال 
  : أثر الضرور  علل  قا الشرط.المسعل  الرابع 
 حكم السمماقط من الشممخص، من ا حمسممان، من  لخامسََ :المسََعل  ا

 عضص  أو آن.
  : املصال  الد ال توهلل الوال  فيها.المسعل  السادس 

 قه السممممممممممد مسمممممممممماحلين هكر ا يف  قا الشممممممممممرط، فأما املسممممممممممألة اأو، فهة: 
 :$النهاآة الد ت طين الوال  هكر ا بقصله 
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إال عَّ   الحمََََد هلل ر  العََََالمين، والعََََاقبََََ  لَّمتْين، وال عََََدوان
ن، وصَََََََََّ  اهلل وسَََََََََّم وبارك عَّ  نبينا محمٍد وعَّ  آله وصََََََََحبه يالظالم

 أجمعين، الَّهم اغفر لشيخنا ول الديه ولَّمسَّمين يا ر  العالمين.

ََ  $قال المصََََََََََن   تعال : ومنها اجتناُ  النى اسََََََََََاِت، فَمن َحَم

حى صََََال تُه، وإن طَيىَن ن اسًََََ  ال يَُْعَف  عنها، أو القاها بث ِبه أو َبَدنِه لم َتصََََِ
 ٍَ انْت بَطَرِ  ُمَصًَّّي ُمتىِص ا َنِ َسً  أو فَََرَشها طَاِهًرا َُرَِه َوَصحىْت، وإنَ   أرضًَ
َََ  َنها ِيِه، وَمن رََأ  عَّيه ن اسً  بعَد صالتِه وَجِه حىْت إن لم يََْنَ رى ِبَمشَْ  صََ

َيها أو جَ  َانَْت فيها لكن َنسََََََََََِ ْد، وإن َعََِّم أنهَاَ  َأعاَد، وَمْن  ِهََّهافيهَا لم يُعَِ
َُّْعه ما الضَرِر وما َسََْر منه من ُعْضٍ  أو ِسنٍّ  َجبَََر َعْظَمه بَِنِ ٍس لم َيِ ْب قََ
ٍَ وَمغصَََََ ٍ   ح  الصَََََالُة في َمْبَرٍة وُحشٍّ وَحمىاٍف وَأعطاِن ِإِب ، وال َتصَََََِ فطاِهره

ح  الَفريضَََُ  في الكعبِ  وال ح  إليها، وال َتصَََِ ُطَحِتها وَتصَََِ ح   وَأسَََْ فََْ َقها، وَتصَََِ
 النافَُّ  باستْباِل شاِخٍ  منها.

ٍب سََا  ٍَ رَا ح  بدونِه إال ِلَعاِجٍز وُمتََنََفِّ ئٍر ومنها اسََتْباُل الْبَِّ ، فال َتصََِ
ه االفتتاُح والَر ُع  ه افتتَاُح الصََََََََََالِة إليهَا، ومَاٍو ويََََّْزمَُ َفٍر، ويََََّْزمَُ في سَََََََََََ

ِْبَِّ  إصََََابُ  َعْيِنها، وَمن بََُعدَ والسََََ  ُد إليها، وفََْرُض َمْن قََُرَ  من   ِجَهِتها ال
َتَدل  عَّي ََ بها، وُيسََََََْ َْ ه بيْيٍن أو َوَجَد َمحاريَب إسََََََالميىً  َعِم ها ف ْن َأْخبَََره ِ 

ُْطَِْب والشََََََََََمِس والَْمِر وَمَنازِِلهما، وإن اْجتَََهَد ُم تهداِن  في السَََََََََََفِر بَال
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ا ِجهًََ  لم يََْتَبْا أحََُدهمََا اآلخَ  ُد َأْو ََ فََاْخَتَِّفَََ ََََِّّْ َْهمََا عنَََده، وَمن َر، ويََْتَبُا اْلُم
ََُِّّْده، وَيْ َتِهُد العاِرُ   َّى  بغيِر اجتهاٍد وال تَّْيٍد َقضَََََََََََ  إن َوَجَد َمن يَُ صَََََََََََ

َُوىِل، و  َّى  با ي ما صَََ ْْضَِ َِّّي بالثاني، وال يََ َِّ صَالٍة، وُيصََ ِْبَِّ  لك منها بَعِدلىِ  ال
 واُداِ  َي َعْيَن صََََََََالٍة ُمَعيَىَنٍ ، وال ُيشََََََََتَََرُط في الَفْرضِ النَِّيىُ  فَيِ ُب أن يََْن ِ 

َِ واُعادِة نِيىتَُُهنى، ويََْنِ ي ما التحريم ِ  ديُمها عَّيها  وله ،والْضََََََََََاِ  والنْف تَْ
بَزَمٍن َيسََََََيٍر في الَ قِت، ف ن َقطََعها في أ ناِ  الصََََََالِة أو تَََردىَد َبطَََّْت، وإذا 

َتْعنََ  ه نََْفاًل في وقِته اْلُمتى شَََََ ى فيها اسََََْ َفِرده فََْرضَََََ ِا جاَز، َفها، وإن قَََََّب ُمنَْ سََََِ
ََ بِنيىٍ  من فََْرٍض إل  فََْرٍض َبَطاَل، وَتِ ُب نِيىُ  اُمامِ  واالئتماِف، و  َْ تََ إن وإن انَْ

َتمٌّ ب َْ َفَرَد ُم ا، وإن انَْ ِنيىُ  إمامِته فََْرضًَََ حى ََ  ُعْذٍر النَََ   المنَفِرُد االئتماَف لم َيصَََِ
َُ صَََالُة معم ٍف بُبطالِن صَََالِة إماِمه فال اسَََتخالٍ ، وإن َأْحَرَف  َبطَََّْت، وتََْبُط

َتمًّا َصحى.  َْ  إماُف الحيِّ بمن َأْحَرَف بهم نائُِبه وعاَد النائُب ُم

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

 الشرح

ََ  $ قال المصَََََََََن  تعال : )ومنها اجتناُ  النى اسَََََََََاِت، فَمن َحَم

 ن اسً  ال يَُْعَف  عنها، أو القاها بث ِبه أو َبَدنِه لم َتِصحى صالتُه(. 

  قه  ة النهاآة الد ت طين الوال :



497 
 

ا مما تعا، النهاآة بكص  $اأوح: محلها، ف ن محين ماآةا قيو املؤلف 

  .عنا  يسي الوممفل عنها، والنهاآة الد يعفل عنها ما  ة، مرت ال يُع

 أيضاا طا ر كقا.  وأيضاا

َال:  وماها قاح فيها  احب اليا   س

ويعف  في غير مائٍا ومطع ٍف عن يسَََََير دف الن س، وأحيانًا " ال  ا :
 ".طاهر، وعن أ ر است مار بمحَّه

، -رمحهم اهلل تعا،-و نماك مماآممممممممممممممات أ رم معفٌص عنهما يمقكر ما الفقهمال 
 يعا يقكر ا  احب ا قناي هكر عوت أحمصاي من النهاآات الد يُعفل عنها.

الشمممما و: أن اأوح من  ممممصر النهاآممممة الد ُتؤثر علل  مممم ة الوممممال  محين 
 النهاآة. 

، ف ن محين النهاآممة مل توممهلل  ممالته اها المسََعل  اُول : حمَ الن اسََ 
 مل تكن من النهاآات املعفص عنها.

، ومح ، يعا يو ين يف محين النهاآمممممممممممة ملالا ين النهاآمممممممممممة آمممممممممممصال محلها ملالا
 يقصلصن: ح  لص محلها يف قارور ، ولص محين طفالا عليه ماآة ال توهلل  الته.

 أو القاها بث ِبه أو َبَدنِه لم، قاح: )المسََََََََََعل  الثاني : مالقاة الن اسََََََََََ 
 (.َتِصحى صالتُه
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ض ماآمة فسهو، فإها آهو من  مصر هل  لص أن ا حمسمان كان علل اأر 
يضمممم  ج ه ه ملالا علل مصلمممم  امل نهي، فهين توممممهلل الوممممال  وال ال  ال توممممهلل؛ 

، كقل  اها القا ا بلصبه، ويسمممممممممممممهو ف ق  رك  ه علل مصلممممممممممممم   ُنه القاها ببدنه
م نهي يسمهو عليه، تكصن الرك ة ما ت اشمر النهاآمة، ااا القل ي اشر النهاآة 

، ف  طين الوال  بق  ل ، وال توهلل.اللصب ملالا

 (.أو القاها بث ِبه أو َبَدنِه لم َتِصحى صالتُهقاح: )

  هكر  مصراا فيها شم ٌه مبالقا  النهاآمة، لكنها ليسد م طلةا للوال ، هكر 
 ثالثة مساحلين، و ة 

  قه اأو،.)وإن طَيىَن أرًضا َنِ َسً ( 

 )أو فَََرَشها طَاِهًرا َُرَِه َوَصحىْت(.  اللاحمية:

ٍَ َصحىْت إن لم يََْنَ رى ِبَمْشيِ )اللاللة:  انْت بَطَرِ  ُمَصًَّّي ُمتىِص  ِه(. وإنَ 

 قه ثالث  صر، قو يُ ص م أ ا من باب النهاآة، لكن املؤلف يقصح: ا ا 
 ال تؤثر علل   ة الوال .

ب، اج ناب النهاآة يكصن اللص  )من طَيىَن أرًضا َنِ َسً (: المسعل  اُول :
 قعة، و قا ا حمسممممممممان جال ا، بقعة  م نهسممممممممة، فلم أو شمممممممميئاا ويف ال ون، ويف ال

يطهر ا به، لكن وجو طني، فصل  الطني فصل النهاآة، فوار اها آهو آهو 
ا طَ علل الطني ال علل النهاآممة،  ممار الطني حاحلالا بينه وبني النهاآممة ) يىَن أرضًََ
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ه، لكن م  ت(، فهين  قا يُع م جم ن اا النهاآممممممة  قاح: حمعم، توممممممهلل  ممممممالَنِ سََََََ ً 
 (،  قه الوصر  اأو،.َُرَِه َوَصحىتْ الكرا ة، قاح: )

جمال ملالا يف مكان فيه ر ام ملالا م نهي، ويو ين يف  الصََََََََََ رة الثَانيَ :
 الر م امل نهي لص أحمه ُغسين ب ي املال، ف اها  ن   

َال:  ا عليه و ممممملل فصل الفرش، وكد  قا الفرش ماآمممممة، سََََ ولممممم  فرشممممما
 ال  فهين توهلل  الته وال 

 توهلل. ال  ا :

تْ توممممممممممممممهلل م  الكرا مة، قماح: ) حَى ها طَاِهًرا َُرَِه (، َُرَِه َوصَََََََََََ )أو فَََرشَََََََََََ
 َوَصحىْت(. 

لص أحمه قاح: آمممممممأجعين ثصيب  ص اهللاحلين، بوح ما ألممممممم  فرشمممممممة اها آمممممممهوت 
علل املصلممهلل وأآممهو عليه، والنهاآممة ماآممة يابسممة، أو ماآممة  كاغةولممعد 

آممممهو يضمممم  الشمممم اغ ويسممممهو عليه، ما ه  د عينها وبقة حك ها،  ممممار اها 
 ُنه باشرها بث به، هذا   به.، القاها ُنهرأيكم  يوهلل  ال ما يوهلل؛ 

 لكن  نا ول  آها   أو فرشاا   د م  الكرا ة.
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ة، و ة تعا، فيها كرا  $اللاللة من املساحلين: ال كرا ة، مل يقكر املؤلف 

انْت( يف قصله: ) ًَّّ  يعا النهاآمممممممةوإنَ  ( )بَطَرِ  ُمصََََََ ٍَ حىْت(  هبي ُمتىصَََََِ )صََََََ
 )إن لم يََْنَ رى ِبَمْشِيِه(.   الته

النهاآممممة ا ن علل ملالا آممممها  ،  ص يومممملة يف طرف  والنهاآممممة مصجص   
:  قه آممممها     علل طرف    ر،  ين تومممهلل  مممالته وال ال  توممممهلل  مممالته، ملالا
ك ي  يف طرفها ماآممممممممممممة، وأحمد تومممممممممممملة يف الطرف ا  ر ما اهللكم  الوممممممممممممال  

  ة.  ي

لكن لص كان  قا الطرف امل نهي، أو النهي ينهر مبشمممممي ، فإحم  تكصن 
: لص أحمممه امرأ  م ل فممة ملالا بليمماب  طصيلممة،  ملممين اهللممامممين للنهمماآمممممممممممممممة، قممالصا: ملالا
ا علل اأرض، و مارت تسهو عليه، وطرفه فيه ماآة،  وولمعد جيل منها فرشما

توممهلل  ب واآممعة، فهينلكن ليي مما تسمهو عليها، بعيو شممصل، ما شمال اهلل الليا
 وال ال  ال توهلل؛ أحمه ينهر معها، فهة حاملٌة للنهاآة ا ن.

كممقلمم  لص أحمممه ممماآممممممممممممممم  ح ممين، أو رابط يف يمموه ح ممين،  ممقا اهلل ممين طرفممه 
م نهي، لص كرك اهلل ين ينهر به وال ال   ممممممممار حامالا للنهاآممممممممة، لص  ممممممممار يف 

رف، ططرف اهلل مين ملالا كلمب مربصط، رابط كلب يف طرف اهلل ين وماآمممممممممممممم  بال
 ُنه ين ر ملاها ، الكلب مي  ممممممهلل وال ال  توممممممهلل الوممممممال  وال ال  ال توممممممهلل

 بمشيه.
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 أحمه لص جر اهلل ين المر معه الكلب، فهنا ينهر الكلب مبشيه. 

لكن لص كان فيين، وماآمممممممممم    ين وطرف اهلل ين فيه فيين، ما رأيكم  ين  ص 
ا؛ تممابحممامممين ا ن للفيممين، وال الفيممين اهللممامممين لممه  حمقصح: ال يع م الفيممين  ُنََه ل  عمما

ا لمه ملمين كمأحممه حماميٌن له،  قا جره مَا ان ر ،  مقا ل يمان ال فريق بين ما يكصن تمابعما
 الضابط.

 

 فإها كاحمد النهاآة بطرف شةل  م وين  به فلها  صرتان:

 أن ينهر مبشيه: فال توهلل الوال . -
 ان مل ينهر مبشيه:   د الوال . -

  قه بالنس ة ملسالة النهاآة الد ال تؤثر.

ا  لل ، بعو محكم من رأ  ن اسً  بعد الصالةتعا، ا،  $حم قين   ا

 حممثر يف ثيابه فإها عليها ماآة، فهين يعيو الوال  أو ال يعيو الوال  

  قه املسالة هلا  صرتان:

  : أن أهين أن النهاآممممممة كاحمد مصجص   يف الوممممممال ، الصَََََ رة اُول
وممممممممال ، يقصح: ما أ رل النهاآممممممممة  قه أكن أن تكصن مصجص   يف ال

 وأكن أن تكصن حوثد بعو الوال .
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  : أن ي يقن أن النهاآة كاحمد مصجص  ا أثنال الوال .والص رة الثاني 
  : أن ي يقن أن النهاآمممة بعو الومممال ، و قه والممم ة، الصَََ رة الثالث

اها تيقن أن النهاآممة بعو الوممال   قه والمم ة، ال حاجة ل يا ا: أن 
 الوال    ي ة.
 الوال ، ف ا اهللكم  لكن اها جهين أ ا يف

َََ  َنها فيها لم يُِعْد(.   )وَمن رََأ  عَّيه ن اسً  بعَد صالتِه َجِه

ن ُاها جهين أن النهاآمممة كاحمد مصجص   أثنال الومممال  فإحمه ال يعيو، ملاها  
،  قا اللصب اأ ين فيه أحمه طا ر، اُصَ أن ُيضا  الحادث إل  آخر أوقاته

و ٌف حا ث اأ ين أحمه ُيضاف ا،   ر  طرأت عليه النهاآمة، طرول النهاآمة
، من "اليْين ال يزول بالش أوقاته،  قه قاعو  عنو العل ال من فروي قاعو : "

 "،  هلل وال ال  اُصَ إضاف  الحادث إل  آخر أوقاتهفروعها: "

،  ممهلل ُن اُصَََ أن الث   طاهر، ووقت الصََالة نسََتصََحب اُصَََ
: و ص الصقد القل ر  ا فيه، فنقصحوال ال  فنضمممممممممممميف اهللا ث ا، أقرب أوقاته، 

 قا ق ين أن ترم النهاآمممممممة، وبعو الومممممممال  حوممممممملد  قه النهاآمممممممة، واأ مممممممين 
   د الوال .
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آمممممصال علل بوحمه أو علل )َمن رََأ  عَّيه ن اسًََََ ( ، قاح: يناهاا  قا اها جه
َََ  َنهََا فيهََا(  ثصبممه، يهمما يف يعا كص مما كمماحمممد مصجص  ا ف)بعَََد صََََََََََالتََِه وَجهََِ

 مل يعو الوال ، ملاها  ملا هكرحماه.يُِعْد(  )لم الوال ،

 وان تأكو أ ا كاحمد مصجص   يف الوال  ف ا اهللكم 

انْت فيها لكن َنِسَيها أو َجِهََّها َأعاَد(.   )وإن َعََِّم أنهاَ 

اها علم أحمه  ملل وعليه ماآمة،  ص ا ن رأم ماآمة بعو الوممال ، فعلم أن 
، اهاا  مممملل مفصتاا لشممممرط  من شممممروط  قه النهاآممممة كاحمد مصجص   أثنال الوممممال 

   ة الوال ،  ص اج ناب النهاآة، فال توهلل  الته، فنقصح: يليمه اعا  ا.

 ومممممال كاحمد يف ال)َانْت فيها(  يعا النهاآمممممة)إن َعََِّم أنها( وهلقا قاح: 
ال  رأم حمسيها يعا: أحمه ملالا ق ين الو)أو َجِهََّها(  أثنال الوال ،)لكن َنِسَيها( 

اآممممممة، قاح: أه ب أغسمممممملها وبعو هل  أ مممممملة،   حمسممممممة و مممممملل،  قا عليه م
، ففة  حمسممممممممميها، أو جهلها؛  ممممممممملل و ص أهين أن عليه ماآمممممممممة، ما ر  ا أ مممممممممالا
اهللال ني مجيعاا ال تومهلل  مالته يف مع  و املق ب، الوال  ال توهلل علل املع  و 

 وعليه أن يعيو.

 )َنِسَيها أو َجِهََّها َأعاَد(.  اها قاح:
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ة أ رم هكر مممما يف ا حموممممممممممممممممماف، وقمممماح: ان أكلر امل ممممأ رين وتصجممممو روايمممم
 ممممم  ص ا، وأشمممممار اليها  ممممماحب ا قناي، و ة الرواية القصح: بالوممممم ة، لكن 
 الو يهلل يف املق ب: أحمه ال توهلل  الته وعليه ا عا   ملين: من  لل ىوثاا.

 .َمْن َجبَََر َعْظَمه بَِنِ سٍ املسألة الد بعو ا: 

 : أثر الضرور  يف  قا الشرط: اج ناب النهاآة. قه مسألة الضرور ، قلنا

 ممممممممممممممار عنوه كسممممممممممممممر، فهموا له عمث ه  -أيها ا  ص  الكرام-عنوحما واحو 
، ملمما علم أحمممه مي أرا  أن يقل   ممقا العمثم، قممالصا:  بعمثم  مي، عمثم مي ممة ملالا

ليمه "، الضرر يُياح، فال حمال ضَرر وال ضَراريضمرك قلعه، القاعو  الشمرعية: أحمه "
الص، "، حمقصح:  الضرورات تبيح المحظ راتعه م  وجص  الضرور ؛ أن "برف

 اترك النهاآة علي .

ان مل يضطر ا، هل ، وأمكنه قلعه وول  طا ر بوالا منه ليمه القل ،  قه 
 حال ني م  الضرر وم  عوم الضرر، ماها قاح فيها املؤلف 

َُّْعه ما ا  لضَرِر(. )وَمْن ُجبَََر َعْظَمه بَِنِ ٍس لم َيِ ْب قََ

 اها مل يصجو لرر.، يف غي الضرر وعلم منه أحمه أب قلعه

 .إذا سْر من اُنسان عض ه أو سنه لة الد تليها: أاملس

َال:   ما عالق ها بو ة الوال ، ما عالق ها  س
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 طا ر . ال  ا :

  .أحمه قو يُعيوه و قه مسألة

َال:  حك ه  املسألة اللاحمية: اها  لل و ص حاميٌن هلقا العضص، ف ا س

 طا ر. ال  ا :

.)  )وما َسََْر منه من ُعْضٍ  أو ِسنٍّ فطاِهره

ين ومََا أبطما ر، علل القمماعممو  الد مرت معنمما يف بمماب ا حميممة، و ة ممماها  "
ميتته "؛ مي ة ا حمسان طا ر  وال مسة  طا ر ، ماها قاح  احب من حٍي فه َ 

ََالم تاليا   " هي بممماملصت، ف ممما "، ف ممما  ام ا  مة ال ينوال ين س اآلدمي ب
ُن ما أبين من حٍي ُقط  منه، وما آمممممممقط منه من عضمممممممص  أو آمممممممن  فإحمه طا ر؛ 

ميتته هلل  قا ورك ه له الط يب مر  ثاحمية، أعا ه له، ف ومممممم ن، فإها أ ق السممممممفه َ 
   ما أبين من حٍي فه" مالته م  وجص ه وال ال  تومهلل الوال  م  وجص ه؛ أن 

 ."َميتته

 $، وهكر املؤلف ال تصَََََح الصَََََالة فيها الم اضَََََا التي  احم قين ا، 

 تعا، آ عة مصال ، ماها قاح 
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 ، و ة  قا اأوح: ال توهلل الوال  يف املقم )وال َتِصح  الصالُة في َمْبَرٍة( 
ا بصجص  قم ، ااممما بكص مممما  مممموفن املصتل، مكممممان  فن املصتل، وليي اهللكم معلقممما

 مقم ، وهلقا يقصلصن: ال يضر قٌم أو قمين.

(  الث اهللش من املصال  الد ال توهلل فيها الوال ، واهللش  ص اني: )وُحشٍّ
ما أعو لقضمممممال اهللاجة، فال تومممممهلل الومممممال  يف اهللش، آمممممصال يف مصلممممم  قضمممممال 

 اهللاجة، أو  صاره، كين ما يُ لق عليه ال اب ال توهلل فيه الوال .

يعا ا ن مكان قضمممممممممممال اهللاجة بعض الناو يومممممممممممي عنو م اهللش ومكان 
اجة مصلممم  ك ي، فلص  ممملل يف مصلممم  بعيو عن مصلممم  الكنيف،  ين قضمممال اهلل

 توهلل الوال   ال، كين ما ي لق عليه ال اب ال توهلل فيه الوال .

: َََ اٍف(  الثَََال اهلل ممممام: ممممما  ص اهلل ممممام   ص مكممممان االغ سممممممممممممممممماح، )وَحمَََى
املسمممممممممممممم   مات الد ي  سممممممممممممممين فيها الناو، ويكصن فيهات مياه  افئة وكقا، و ة 

ام، ويف تركيما ويف غي ا، اهلل امات  قه، و قا اهلل ام ال مصجص   يف بال  الشمممممممممممممم
توممهلل فيه الوممال ، واملقوممص : ال توممهلل الوممال  يف كين اهلل ام، كين ما يُ لق عليه 

 ال اب، ويش له اآم اهلل ام يف ال ي ،  كقا قالصا. 

 ) ٍَ  ممقا الراب ، وأعطممان ا بممين  ة املصالمممممممممممممم  الد ت يممد فيهمما )وَأعطََاِن ِإبََِ
ليهما، وتقيم فيهما، وليي مصالمممممممممممممم  وجص  ما، يعا لص عنموحما ملالا ا بمين، وتمأول ا



507 
 

احمسمممان أ ق جم صعة من ا بين وولمممعها يف مكان ملو  آممماعة وال حمومممف آممماعة، 
 وجال واحو و لل  صار ا، توهلل الوال  وال ال  توهلل الوال .

 لكن املقوص  أعطان ا بين: املصال  الد تقيم فيها وتأول اليها.

يف  قه املصالممممم : املن  منها تع ول، يعا ال  -  الكرامأيها ا  ص -واهللكم 
: اهللش ُأن  منه، والعلة يف هل  النهاآممممممة، طيب لص غسمممممملناه و ممممممار  تقصح ملالا

  طا ر، توهلل  ال توهلل، و كقا.

؛ فال توهلل الوال  يف اأرض امل وصب)وَمغص ٍ  وَأْسُطَحِتها(  ة، وم وصب 
مشممممهصر :  ين توممممهلل الوممممال  يف  و قه مسممممألة عنوحما يف املق ب مسممممألة أ ممممصلية

 اأرض امل وصبة  املق ب: أحمه ال توهلل الوال  يف اأرض امل وصبة.

ُطَحِتها) ( مكان النهة اها  مممليد فيه ال توممممهلل، اها جئد ما  ممممليد وَأسَََْ
يف اهللش، طلعد فصل آمممممممممقف مكان قضمممممممممال اهللاجة و مممممممممليد فصقه ال تومممممممممهلل 

 .الوال ، اهلل ام طلعد فصل آط ه و ليد ال توهلل الوال 

 كقل  حمقصح: اأرض امل وصبة، كقل  أعطان ا بين، ا،   ره.

واحم  هصا  نا ا، أن أآممممط  ها ال ابعة هلا، أما اها كان السممممطهلل غي تاب   له، 
يعا لص واحو عنوه ع ار ، ويصجو يف الوور اأرلممممممممممة محام يف ااهة الشممممممممممرقية، 

لف، فصل لشقة و مكان لقضمال اهللاجة يف ااهة الشمرقية، الوور اللان توم يم ا
يصجو غرفة،  ين يومممممممممهلل الومممممممممال  يف  قه ال رفة، يف الوور اللان  املياه قه  ور  
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ا، ما رأيكم  يوممممممهلل،  واللاليت والراب   أكن يف الوور الراب  يصجو مسممممممهو أيضمممممما
دفا ال ارد عن الحمَََامَََات تحَََت و مممقا املمممق مممب، وك  مممد فيهممما رآممممممممممممممممالمممة "

 كقا، يعا  ممممم  صا املسمممممهو "، ما  ام أحمه ُبا  قا مسمممممهو  مممممُ م المسََََاجد
، الوور اللان: مسمممممممممهو، الوور اللاليت: مياه كقا: بنصا الوور اأرلمممممممممة  ورات 

 آكن ا مام، ما  ام أن  قا ق ين أن يأ ق حكم املسهوية فإحمه ال يضر.

أما بنصا املسمممممممممممهو جاؤوا ولمممممممممممعصا يف الوور اللان قالصا:  لصحما حم ا آمممممممممممكن 
آمطهلل املسمهو حمضم  فصقه آمكن، ال،  قا  ممار ا مام، أين  قالصا: ما يصجو اال 

ا له حكم املسهو.  مسهوا

أو جممماؤوا وأرا وا ملالا  ورات ميممماه، مكمممان فيمممه  ورات ميممماه، وبُنيمممد فيمممه 
 ورات مياه،   بعو هل  جاؤوا وقالصا: أين حم ا تصآممممممممممممممعة املسممممممممممممممهو  ما يصجو 

ا، وأما همكان  لصحما حمضعه فصل  ورات املياه، ال،  قا يو ين يف قصهلم: أآط  
اها بنيد كلها علل وقد  واحو، فإحمه ال بأو بقل ، وكين واحو  منها له حك ه، 

ا، وين ف  بالعلص مب السممفليةوقو حمص اأ مم اب أحمه أصز أن أعين  ا شممال، مسممهوا
ا وين ف  بالسفين مبا شال؛ مبا شال آصال محام أو غي  وأصز أن أعين العلص مسهوا

 قناي ويف غيه.اهلل ام، و قا مصجص  ومقرر يف ا 

ح  إليها(  تومممممممممهلل الومممممممممال  ا، املصالممممممممم  املنهة عنها، فلص أن قال: )وَتصَََََََِ
ا حمسممممممممان يصجو أعطان ابين، ما  مممممممملل فيها،  رل  ارجها و مممممممملل وجعلها يف 

 ق ل ه، توهلل  الته وال ال  توهلل  الته.
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ا هكروا كرا ممةا اها مل يكن بينممه وبينهمما حمماحلممين هكروا الكرا ممة، لكن من  ط عمما
 الوال  توهلل. جهة   ة

ع ة  ف ا حكم الوممممال  يف الكالكعب ،   احم قين ا، املصلمممم  السمممماب ، و ص: 
 فرل بني الفريضة والنافلة: 

 فْال في الفريض : )وال َتِصح  الَفريضُ  في الكعبِ  وال فََْ َقها(. 

ال توممهلل  ممال  الفريضممة يف الكع ة  ا ين الكع ة، وال توممهلل  ممال  الفريضممة 
 لنس ة لوال  الفريضة، والنافلة ما حك ها فصل الكع ة،  قا با

 )وَتِصح  النافَُّ  باستْباِل شاِخٍ  منها(.

(، مصجص   عنوكم النسمممممممممممخة والمنذورةتومممممممممممهلل النافلة، ويف حمسمممممممممممخة أ ن )
واملنمقور  وال مما فيممه  عنمموكم مصجص   يمما شمممممممممممممميخ  يف الروض مصجص   حمعم، لكن 

ح  اأهكر أحمه يف بعض حمسمممممممممممممخ اليا  أحمه قاح: ) ، ما  ة (لنافَُّ  والمنذورةوَتصََََََََََِ
 مصجص   يف أل حمسخة عنو أحو منكم 

ين يف افلة يف الكع ة، لص   ين وتنفنالنافلة توممممهلل، وكقل  املنقور ، توممممهلل ال
 الكع ة   د  الته، لص  لل فصل الكع ة حمفالا   د  الته.

 قا  ( ما معىنباسََتْباِل شََاِخٍ  منها مماحب اليا  اشمم ط شممرطاا، قاح: )
ا: لص أحمه  لل  ا ين الكع ة، وال اب مف ص ، باب الكع ة مف ص ، الشرط  معنا 

واآممممممممممم ق ين جهة ال اب، أمامه ما فيه شمممممممممممةل، ما فيه أل جيل من الكع ة، أمامه 
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ق ين أل جيل  من أجيال الكع ة، علل كالم  ممممممممممماحب اليا  أحمه ال  اهلصال، ما اآممممممممممم
 بو من اآ ق اح شا ص  منها. توهلل النافلة، ال

ا ما  مشة عليه يف ا قناي،  احب اليا  يف ا قناي قرر حمفي و قا  ص أيضما
 الفاا  (ل  لم يسََََتْبَ شََََاِخٍ  منهاالكالم، وأما املن هل وغاية املن هل قاح: )

 لإلقناي،  الفاا له، يعا لواحب ا قناي، فه ا قصالن مو  ان يف املق ب.

واايم يف ملممين  ممقا بممأن  ممممممممممممممماحممب اليا   ممالف املممق ممب لممه وجممه بمماملعىن 
، حمقصح: واهلل  الف املق ب، لكن ك ا قلد لكم: أن  قا قصح  مممممممممممطالحةاال

مومممممم هلل، و قا قصح مومممممم هلل، وال الب من امل أ رين أ م يقومصن املن هل علل 
 ا قناي، ك ا  احمعه مرعة، قاح:  الفاا لواحب ا قناي.

فال بأو لص عو ا واحو قاح:  قه والفة لل ق ب، فاملعىن  مممم يهلل، لكن 
ك اأمصر الد هكرحممما مما يف أوح المموروو، يف مسممممممممممممممألممة ال ومممممممممممممم يهلل ين  ة أن يمُمور 

املق  ؛ ال ومم يهلل املق   اج ها ، كصحمه ابن النهار قاح: كقا، ال يكصن حك اا 
ا علل ابن النهمممار، لكن  علل اهللهممماول، واهللهممماول قممماح: كمممقا ال يكصن حك ممما

ومي قمما ممممممممممممممطال  امل ممأ رين بعممو مما أ م يطلقصن، اها قممالصا: واملممق ممب فعنممو م ت
  احب املن هل علل  احب ا قناي.

الشََرط الخامس من شََروط صََح  الصََالة، وه : اسََتْباُل   احم قين ا، 
 .الْبَّ ِ 
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 وال توهلل الوال  بووحمه، وفيه أرب  مساحلين:

  : من ُيس لىن من  قا الشرط.المسعل  اُول 
 : ما حيوين به اآ ق اح الق لة وكقيق  قا الشرط. المسعل  الثاني 
 الحلين الق لة.ثالث : المسعل  ال  
 :االج ها  يف الق لة. الرابا 

 بوأ باالآ لنال من  قا الشرط:

 : )ومنها استْباُل الْبَِّ ، فال َتِصح  بدونِه إال ِلَعاِجٍز(. $قال 

الضممممم ي يرج  علل ماها  علل شمممممروط الومممممال ، ومنها يعا ومن )ومنها(  
ح  بدو  شممروط الوممال : و قه حقيقة  ،ُنه شََرطنِه(  )اسََتْباُل الْبَِّ ، فال َتصََِ

 الشرط: أن الشرط عومه يفيو العوم، وعوم الشرط يفيو العوم.

 وُيس لىن من  قا، هكر اآ لنالين، ما  ا 

ط مسممممممممق -أيها ا  ص  الكرام-فهقا اأوح: العاجي، والعهي )إال ِلَعاِجٍز(  
لين م لل كاليف، ك ا ال خيفل عليكم، ف ن عهي عن اآم ق اح الق لة آمقط عنه،

مربصط ا، غي الق لة، أو موممممملصٌب ا، غي الق لة، أو مشممممملصٌح  احمسمممممانمن  ملين 
وليي عنوه أحٌو يصجهه ا، الق لة، فإحمه ُيومممممممممممملل حسممممممممممممب ما ي يسممممممممممممر له،  قا 

 االآ لنال اأوح و ص العهي.

 اللان: يس لىن فيه اآ ق اح الق لة م  املشقة ال م  العهي، من  ص 
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ٍب سائ ٍَ رَا  ٍر في َسَفٍر، ويََََّْزُمه افتتاُح الصالِة إليها(. )وُمتََنََفِّ

(،  رل بممه ٍَ وُمتََنََفََِّ امل نفممين  ون املف ض يسمممممممممممممم لىن يف مسمممممممممممممممأل ني، قمماح: )
بٍ املف ض، ) (  رل به املاشمممة وآمممي ني حكم املاشمممة، اهاا املسمممألة اأو، يف رَا

 الراكب، واللاحمية يف املاشة، تأت ا ن.

ٍب سَائٍر( الراكب قاح: ) سمماحلر خيرل من  النازح، واحو يف طريق آممفر الرَا
وقفه يف ىطة بنيين،  ين له أن ي نفين ا، غي الق لة، ال، حمازح، كقل  حميح و ين 
ا، بلو آمممممممممممممفره ولص كان ألي فيها يصم أو يصمني، جلي يف الفنول ليي له أن 

 ي نفين ا، غي الق لة.

َفٍر( قاح: ) شممصار  ا ين حو يف موقصله: يف آممفر خيرل املقيم، واسَائٍر في سََ
ال لو أشممممممممممممة بالسمممممممممممميار   ا ين ال لو، أو علل الوابة يف  ا ين ال لو، ليي له أن 

 ي نفين ا، غي الق لة.

والسمممممممممفر  نا أيها ا  ص  الكرام يشممممممممم ين السمممممممممفر الطصيين والقومممممممممي، بعض 
املسمممممماحلين اهللكم فيها معلٌق بسممممممفر: القوممممممر، و ص السممممممفر الطصيين فقط، أما  قه 

يف السمممممممممممفر القومممممممممممي، يعا واحو  ارل ملالا من أ ين املوينة  املسمممممممممممألة فإحمه أصز
ها ب ا، ال يضمممممممممممممة، اها فارل ع ران املوينة وبنيان املوينة، ويك ين طريقه له أن 

كان السممفر ال   ، وانُنه مسََافري نفين ا، غي الق لة، له أن يط ق  قه املسمألة؛ 
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صز ال نفين ا، غي سألة أي يهلل الفطر  وال ي يهلل القور وال اا  ، لكنه يف  قه امل
 الق لة، وشروطه الد هكرحما ا.

علل  (: يليم الراكب اها أرا  أن ي نفينقال: )ويََََّْزُمه افتتاُح الصَََََََََالِة إليها
الموابمة أن يف  هلل الوممممممممممممممال  ا، جهمة الق لمة، اال اها مل أكنمه هلم ، فمإن مل أكنه 

  .هل   هلل حمفله ولص مل يس ق ين جهة الق لة عنو اف  ا  الوال

 والثاني: الماشي.

ا، ال  وحمشمم ط فيه حمفي الشممةل، املاشممة يكصن آمماحلر، ويكصن يف آممفر أيضمما
 يكصن ماشة  ا ين ال لو، وما حكم املاشة، الفرل بينه وبني الراكب ما  ص 

 قال: )وماٍو ويََََّْزُمه االفتتاُح والَر ُع والس  ُد إليها(. 

السممهص   حم  تنيح وقديقصلصن: الراكب يعسمر عليه أحمه ينيح، يعا  معب أ
والركصي، خبالف املاشة فإحمه ال يشق عليه أن يرك  ويسهو، فلهقا يف  هلل الوال  
ا، جهة الق لة، ال يشممممممممممق عليه آمممممممممماجو، كقل  يرك  ركصعاا، وال يكفة ا أال، 

  .يرك  ا، جهة الق لة

، ُنه ال يشَََََََََ عَّيه ذل ، ملاها  والثال : أنه يسََََََََ د إل  جه  الْبَّ 
 ياف فَّه أن يت ه إل  غير الْبَّ .بخال  الْ

 ما يحصَ به االستْبال:  احم قين بعو هل  ا،: 
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 وما حيوين به االآ ق اح عنوحما حاالن:

 القريب من الكع ة.الحال اُول:  -
 ال عيو. والحال الثاني: -

 فأما القريب ف ا حك ه 

ِْبَِّ  إصابُ  َعْيِنها(.   )وفََْرُض َمْن قََُرَ  من ال

ي اا من الكع ة أن يوممممممممممممميب عني الكع ة، فلص  ممممممممممممملل أب علل من كان قر 
احمسمان ملالا يف  م ن املسمهو اهللرام، أو يف آمطهلل املسهو اهللرام، وكان الوف 
طصيالا بعضممه ال يومميب عني الكع ة،  ين أصز له أن ي هه ا، جهة الكع ة  ال، 
أب أن يوممممممممممممميب عني الكع ة، فين  ه بعض الناو يف ملين  قه اأحصاح: يكصن 

لسها  كله م وين، أو كقا، أو ي يون الناو، جتو أحمه بعض اأحيان يض  ملالا ا
يف اهللرم السمممممممممها  علل حنص  معني، في يوا بعض الناو، فيكصن طرفه  املسمممممممممؤولني

 مس ق الا للكع ة  ون الطرف ا  ر، ال، أب أن يس ق ين عني الكع ة.

ق ممين سمممممممممممممم وأمما من بعمو عن الكع مة، ف مما واج ممه  الصاجمب علل ال عيمو: أن ي
جهة الكع ة، فلص أن احمسمماحما ملالا من أ ين املوينة  مملل يف أحو مسمماجو املوينة، 
واك شممممممممممممممفصا ملالا عنموحمما احنراف مخي  رجمات عن عني الكع ة، فهين الوممممممممممممممال  

كان يف أقا ممة الوحميا،  قا رمبا   ع ن مم ي ة وال ال  الوممال   مم ي ة، فضممالا 
 احنراف يسي ي عوه عن الكع ة ماحلة كيلص.



515 
 

 دالئَ الْبَّ :قين ا،   احم 

 و الحلين الق لة علل حمصعني:

 ما يكصن  ليالا يف اهللضر والسفر. -
 وما يكصن  ليالا يف السفر فقط. -

فأما القل يكصن  ليالا يف اهللضممممممر والسممممممفر فهص اخلم، وىاريب املسممممممل ني، 
 اخلم واثاريب.

 اخلم ماها قاح عنه 

ان اللقممة ب الع ممين خبم اللقممة اها كمم ممقا اأوح، أمم)فََ ْن َأْخبَََره  َََِْ ه بيْيٍن( 
 م يقناا، و م اللقة أب اأ ق به آصال يف اهللضر أو يف السفر. 

لكن يف حممالممة السممممممممممممممفر اها كممان  ممقا اللقممة جم هممو، قمماح: واهلل أحممما اج همموت 
وحممثرت يف أ لمة الق لمة، المثما ر: أن الق لمة  كمقا،  مين يأ ق بكالمه  ما  ام اها  

فال تقلوه، ال تع ين خبمه، وااا جت هو أحمد لنفسممممممممم ، كان قا راا علل االج ها  
جت هو لنفس  وال تأ ق خبمه، أما لص كان م يقناا قاح ل : أحما م أكو ماحلة باملاحلة 

 أن الق لة  كقا، فُيع ين خبمه،  قا بالنس ة خلم اللقة.

  ما  ة اثاريب الد يُع ين هبا ، الثاني: المحاريب

ََ بها(: )أو َوَجَد َمحاريَب إسالم   .يُع ين باثاريب ا آالميةيىً  َعِم
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َال:   تصجو ىاريب غي اآالمية وال ما يصجو س

 يصجو. ال  ا :

، فلص علم  قا الشمممممممخص أحمه  مممممممار يسممممممم ق لصن ملالا بيد  يف الكناحلي ملالا
املقمموو، فصجممو الكنيسمممممممممممممممة بمماجتمماه  معني،  ممين لممه أن ي ا علل  ممقا االجتمماه اجتمماه 

ني، أحمه ي ا علل  قا اجتاه الق لة، وااا يع ين مب اريب املسل  الق لة  ال، ليي له
 اثاريب ا آالمية الد  ة ىاريب املساجو.

  ما يك ن دلياًل في السفر دون الحضر:  احم قين ا، 

ُْْطِب والشمِس والَْمِر وَمَنازِِلهما(.   قال: )وُيْسَتَدل  عَّيها في السَفِر بال

 هبا يف السممممفر ال يف اهللضممممر؛ احمسممممان يف اهللضممممر يف قه أربعة أمصر يسمممم ولصا 
بلمممو من بممموان املسممممممممممممممل ني،   يمممق مممب خيرل ليالا وي  ممميت عن القطمممب والنهصم 
والشمممم ي والريا  ح  يسمممم وح علل الق لة  حمقصح: ال يوممممهلل له أن أ هو، ملاها  

،  ممممهلل وال ال  يق ب ويسممممأح الناو فيعرف ُنه يمكنه أن يعخذ الخبر اليْين
ة، يشممصف ىاريب املسممل ني، يسمممممممممممممممممأهلم، ح  قاح بعض اأ مم اب: اجتاه الق ل

، يريو أن يوممممممممملة يف الليين وما  و ا ره أحمه يليمه أن يسمممممممممأح أ ين ال يصت ولص ليالا
 يصجو أحو، يطرل بي اا من بيصت الناو ويسأهلم.

 بمممممو يف  مممممقا، وال يومممممممممممممملهلل فيمممممه االج هممممما ، وهلمممممقا  فممممماملقوممممممممممممممص : أحممممممه ال
َال:    طأ ما حكم  الته لص اج هو يف ال لو فأس
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 باطلة. ال  ا :

ال تومهلل  مالته، لكن لص اج هو يف السمفر، يف المية، يف الو رال واج هو 
 فأ طأ،   د  الته.

ُْْطِب( فقاح: ) َتَدل  عَّيها في السََََََََََفِر بال صم، مٌم و ص مم من النهُيسَََََََََْ
   فٌة كاٌل يراه حويو ال ور اها مل يقصم حمصر الق ر.

 الشممممممم ي والق ر هلا)وَمَنازِِلهما(  معروف،)والَْمِر(  ،معروفة)والشَََََمِس( 
منازح، الشمم ي والق ر أحمد لص تالحظ ما تطل  يف كين السممنة من حمفي املصلمم  
بالضممممم ط، ال، هلا منازح ت  رك، ف ن كان يعرف منازح الشمممممم ي ومنازح الق ر، 

 فإن  قا من اأ لة الد ُيس عان هبا علل معرفة الق لة.

 جتهاد في الْبَّ :اال  احم قين ا، 

 وفيه ثالث مساحلين هكر ا: 

  : اها حوين اخلالف بني اجمل هوين، جم هوين حمقوو المسعل  اُول
 نا، ما حمقوممممممممو جم هوين لممممممممو املقلو معىن اأ ممممممممصل، اجمل هو:  ص 
المقل يعرف أ لممة الق لممة، لص كممان جما الا بمالفقممه، فقممو يكصن جم هممو 

ق لة ومقلو جم هو يف أ لة ال يف الفقه مقلو يف أ لة الق لة، وقو يكصن
يف الفقممه، وا، غي هلمم ، فمماملقوممممممممممممممص  اها حومممممممممممممممين ا  الف بني 
اجمل هممموين: اج همممووا وواحمممو يقصح: كممماح وواحمممو يقصح جنصب، أو  
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كلهم يقصلصن: كمماح، بي  مقا يقصح: الشمممممممممممممم مماح  نمما، و ممقا يقصح 
 الش اح  نا.

 : ق لة الالوممال  من  ون اج ها ، اها أشممكلد عليه  المسََعل  الثاني
 فولل من غي اج ها  ف ا حكم  الته.

 : ين يليم تكرار االج ها  عنو كين  ممممال ، وال مر   المسَََعل  الثالث 
 واحو   الص أ هو، ويولة بقية آفره هبقا االجتاه.

 بوأ باأو، و ة: اال  الف، واال  الف حمصعان:

، كقا، قاح: الق لة كقا، قاح اللان: ال اختال ه يسََََََََََيره تتفْه فيه ال ه :
عد ُن المطَّ   ممن بفيه احنراف ثالث  رجات، فهقا اال  الف غي مؤثر؛ 

، حمقصح:  مممملصا م  بعض مجاعة ما فيه مشممممكلة،  مممملصا عن الْبَّ  إصَََاب  ال ه 
واحو امام وواحو مأمصم، وان شمممممممممممال أحمه ين رف احنرافاا يسمممممممممممياا له هل ، ولص مل 

 ين رف   د  الته؛ أن املطلصب اآ ق اح ااهة.

فاملقوص : أحمه اها كان اال  الف يسياا يف حمفي ااهة، ا  الف م  اتفال  
 يف ااهة، فهقا ال يضر.

 قا يقصح:  نا، و قا يقصح: الن ع الثاني: االختال  في أصَََََََََ ال ه : 
  نا، ف ا اهللكم  
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ومممممنعصن، ا  لفا جهةا، ماها يقال: )وإن اْجتَََهَد ُم تهداِن فاْخَتََِّفا ِجهً ( 
 عة  يولصن مجا

مل ي    أحممو مما ا  ر، و ممقا اهللكم يف قََال: )لم يََْتَبْا أحََُدهمََا اآلَخَر( 
 اجمل هو، يعا اجمل هو ال ي    غيه.

احمو معهم،  م ثالثمة يف السممممممممممممممفر، واحمو أع ل و واملقلمو مماها يفعمين  ا ن 
واثنني جم هوين ا  لفصا،  قا يقصح شمممممممرل، و قا يقصح غرب، أو  قا يقصح  نا، 

 نما، ال ي    أحمو ما ا  ر، واللمالميت  مقا ي    من  يمق ب م   قا و مقا يقصح 
 وال م   قا 

َْهما عنَده(.  ََُِّّْد َأْو ََ  قال: )ويََْتَبُا اْلُم

ي    أوثقه ممما عنممموه، فيم يقصح: واهلل فالن أحممممد  متممم  يف الفلممم  والم 
واأمصر  مممقه أكم من اللمممان، أحممممد مممما زلمممد م  ممموئ، في    اأوثق، ولص كمممان 
اأوثق يف المموين، يقصح: واهلل  ممقا فالن أوثق يف  ينممه، أحممما أثق يف  ينممه أكلر من 

 ا  ر.

 الصالة من غير اجتهاد:  احم قين ا، 

 املولة له حال ان: 

قا ٌر علل االج ها  يعا االج ها  يف أ لة الق لة، قا ٌر علل االج ها   -
 يف أ لة الق لة.
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 وعاجي عن االج ها . -
  ها  ما حك ه فالقا ر علل االج

ها    قه املسألة اأو،: من  لل ب ي اج قال: )وَمن َصَّى  بغيِر اجتهاٍد( 
م  قورته علل االج ها  مل تومممممهلل  مممممالته، قضمممممل  مممممالته؛ أن ع ار  املومممممنف 

 ك ال تفكي  وشر . $

عنوحما املسممممممممألة اأو،: من  مممممممملل ب ي اج ها   ان كان قا راا علل االج ها  
 .قضل الوال ، واحو

 اللان: من كان عاجياا عن االج ها ، فله حاالت:

:  ص ممممما عنمممموه قممممور  علل الحَََالَََ  اُول : أال ي َََد أحًَََدا يََََّْده -
االج ها ،  يت عن أحو يقلوه ما يصجو أحو، ماها يفعين  يومممممممممممممملة 
بممال  رل، وكيف كرل  أل أ ىن قرينممة، ممكن يسمممممممممممممم خي اهلل، ممكن 

ان  قا ا كند  ش من ال لو كمتيين حمفسه، يقصح: واهلل غالب  ا أحما مل
االجتاه ما يصجو أ لة، لكنه كرل، فهقا يع ين بال  رل، ويومممممملة وال 

 اعا   عليه.
 مقا مقلمو، وال يعرف أ لمة، ويصجو واحو أن ي َد:  الحَالَ  الثَانيَ : -

َّْبَََ َ »مقلممو، يقصح: ال ممما أقلمموك، أريممو أن أكرم،  ِت قََ تََفََْ ، «اسََََََََََْ
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 ته  يليمه قضممماؤ ا؛ أحمهه ب و ممملل من غي تقليو، ف ا حكم  مممال
  لل من غي تقليو م  وجصب ال قليو عليه.

َّى  بغيِر اجتهََادٍ قمماح املؤلف يف القمما ر علل االج همما : )  ت  ممة، (َمن صَََََََََََ
َّى  بغيِر اجتهادٍ الع ار  ح  حمفومممين املسمممأل ني: ) ه علل االج ها  م  قورت َمن صَََ

 قضل الوال (.

 الثاني: العاجز عن االجتهاد:

 و من يقلوه كرم و لل، وان مل أو من يقلوه ان مل أ

ََُِّّْده(.   قال: )وال تَّْيٍد َقَض  إن َوَجَد َمن يَُ

من  مملل ب ي تقليو  لعهيه عن االج ها  قضممل الوممال  ان وجو من يقلوه 
 حاح الوال  وال حاح القضال  حاح الوال ، فالع ار  احم  هصا هلا.

 ع ار  قضمممممل  مممممالته،  قا معىن يعا ان وجو من يقلوه فوممممملل ب ي تقليو  
 .$املونف 

 قاح: ان وجو من يقلوه.

 مسعل  تكرار االجتهاد:  احم قين بعو هل  ا، 

 ين يكرر االج ها  يف كين الوال ، وال يكفيه اج ها  واحو، فأوح ما آافر 
 يف المية اج هو فقط، بىن علل  قا االج ها  بقية الولصات، ما املطلصب 
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َِّ صالٍة(. قال: )وَيْ َتِهُد ا ِْبَِّ  لك  لعاِرُ  بَعِدلىِ  ال

العارف بأ لة الق لة؛ أن غي العارف ما يسمم طي  االج ها ، فالعارف بأ لة 
الق لة أ هو لكين  مممال ، كين  مممال ، قو ي وو ملالا عنوما تطل  الشممم ي عنوحما 
 ليين جويو حمسمممم فيو منه يف معرفة الق لة، عنوما يمثهر الق ر عنوحما  ليين جويو، 

بو أن أو  االج ها  يف كين  مممممال  ، ط عاا  ا جالت ريا ، اها رأم النهصم، الاه
  قا يف االج ها .

أمما اها تيقن، يعا ملالا  ص يف الليمين، واج همو بمالنمثر يف النهصم،   طلعد 
الشممممممممم ي ف يقن معرفة الق لة،  الص، الق لة يف  قه ااهة، ال حي ال أن يكرر، 

 لة اج ها  فيهب عليه أن أ هو لكين  ال .لكن املقوص : ان كاحمد املسأ

اها اج هو وت ني له أن الومال  السمابقة الد  مال ا باج ها  أحمه  ال ا ا، 
 غي الق لة،  ين يقضة ما فاته وال ال  ماها يون  باالج ها  السابق 

 يولة الوال  اللاحمية باالج ها  اللان.قال: )وُيَصَِّّي بالثاني( 

َُوىِل(. قال: )وال  و ين يقضة  ِْْضي ما َصَّى  با  يََ

واالجتهاد ال ينْض "، "تََّ  عَّ  ما قضََََََََََينا وهذه عَّ  ما نْضََََََََََي"
 "باالجتهاد

 ُنه فعَ ال اجب عَّيه.فال يليمه القضال؛ 
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ط ، و ص من شممممممممممرو شََََََََرط الني تعا، بعو هل  ا،  $  احم قين املؤلف 

   ة الوال ، و ص السا و منها.

 وهكر يف النية مساحلين:

   تعيني الوممممال  يف النية،  ين ملا تأش تومممملة تنصلاُول : المسَََعل 
 الوال ، وال تنصل تعيني  ال  بعينها   قا واحو.

  :بممو من ا تيممان بممالنيممة فيممه، أو  ممما  ص وقممد النيممة الممقل الالثََاني
 ُيس  ب ا تيان بالنية فيه.

  : ما  ة م طالت النية.الثال 
  :نيممة لكن عنمموحممما قلممب القلممب النيممة، ممما  ص النيممة يف القلممب، الرابا

 من حمية ملالا فرض ا، حمفين، ومن فرض  ا، فرض    ر، و كقا.
 :حميمة ا مامة واالحل  ام  ين  ة مشمممممممممممممم طة، وال يكفة أن  الخَامس

 تنصل الوال   
 أواًل بتعيين الني :بوأ 

 عنوحما تعينٌي الزم، وتعينٌي غي الزم، فأما ال عيني الالزم فقكره بقصله:

 فَيِ ُب أن يََْنِ َي َعْيَن صالٍة ُمَعيَىَنٍ (.  )ومنها النَِّيى ُ 

 قا ال عيني الالزم: أن يعني الوممممممممممال  اها كاحمد معينة، مفهصم املخالفة: اها  
 كاحمد الوال  غي معينة فيكفيه حمية الوال .
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الومممال  غي املعينة ما  ة  من يعطا ملاح علل الومممال  غي املعينة  النفين 
 مقيو، حمعم  ص القل خيرل  ص النفين املطلق، ال طصياملطلق، غيه  الضممممم ل حمفين 

املطلق، الصتر  ممممممممممممممال  معينممة وال ال  معينممة، ال اويهلل  معينممة، قيممام الليممين  تطصي 
مطلق، ال طصي يف الليين  قا  ص قيام الليين، فلص  مملل يف الليين بنية الوممال  فقط 

  هلل.

املعينة  يقاح: فيهب أن ينصل املوممممملة عني الومممممال  املعينة، أما الومممممال  غ
طصي مطلق ما أحمه ت و ص ال طصي املطلق فال يليمه اال أن ينصل الوال ، فلص مل ينصه 

رأيكم  يعا كم لل طصي املطلق  ون أن يعني أحممممه تطصي مطلق، حمصم الوممممممممممممممال  
 فقط، يوهلل  حمعم يوهلل، يكفة حمية الوال .

  قه النية الالزمة: الد  ة تعيني الوال  املعينة.

 ، فقكر منها مخسة أمصر:لالزم الني  غير اأما 

  يف الفرض، ال ُيش ط يف الفرض.)وال ُيشتَََرُط في الَفْرِض( 

َِ واُعادِة نِيىتَُُهنى(.  )وال ُيشتَََرُط في الَفْرِض واُداِ  والْضاِ  والنْف

فال ُيشمممممم ط يف الفرض حمية الفرلممممممية،  ا ين حماو  يومممممملة المثهر، وغاب عن 
، ما رأيكم يوممممممهلل وال ال  ه نه أن يسمممممم  ضممممممر أحمه يومممممملة ال ا ال حمفالا مثهر فرلمممممما

 يوهلل؛ أن حمية الفرلية ليسد مش طة،  قا واحو.



525 
 

وال يشم ط يف اأ ال حمية كصحمه أ الا: قام يوملة المثهر، اآم  ضمر أحمه يولة 
المثهر وقوو المثهر، لكنه مل يس  ضر  ين  ة  ال  أ ال وال قضال، توهلل وال 

 ال  توهلل.

م  جهله بكص ا قضممالا توممهلل وال ال  يمثن  بين لص حمصم اأ ال وباحمد قضممالا 
أن الصقد مل خيرل، و  ين، وقاح: حمصيد أ ممممملة المثهر أ الا بقل ه، حماول يوممممملة 
المثهر أ الا، ت ني أ ا وقعد بعو الصقد، ما  ة أ ال قضممممال، ما رأيكم  توممممهلل؛ 

 ل، قاح: وال يف القضال حمية القضال.اأحمه ال يش ط حمية اأ ال وال حمية القض

 النفين حمية النفين: قام يوممممممممممملة الصتر ما يسممممممممممم  ضمممممممممممر أ ا واج ة علل وال يف
 مق ب اهللنفية وال أ ا حمفين، فهين توهلل وال ال  توهلل.

وال يف ا عا  : بطلد  الته، يقصلصن: اه ب أعو الوال ، فلم يس  ضر 
 أحمه يعيو، حمصم أحمه يولة  هر فقط، توهلل وال ال  توهلل.

َِ )وال ُيشََََََََََتَََرُط في الفَ  ممقا معىن قصلمممه:  ََْ  ْرِض واُداِ  والْضَََََََََََاِ  والنف
 واُعادِة نِيىتَُُهنى(.

 يليم أن تعني  قا. و قه النية ال يليم تعيينها، ما ال

 وقت الني :  احم قين ا، 

 فقكر وقد اأفضلية ووقد ااصاز:
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 ويََْنِ ي ما التحريمِ (. أما وقد اأفضلية فقكره بقصله: )

رحمةا ل ك ي  ا حرام، وقد ما أحمد  قا وقد اأفضممممممممممملية: أن تكصن النية مقا
 تقصح: اهلل أكم النية حالر ،  قا وقد اأفضلية.

 وقد ااصاز ما  ص 

ديُمها عَّيها(   بشرطني، ال قومي أصز بشرطني، ما  ا  )وله تَْ

ديُمها عَّيها بَزَمٍن َيسيٍر(   سي. قا الشرط اأوح أن يكصن بيمن  ي)وله تَْ

 (. )في الَ قتِ  الشرط اللان:

يف الصقد، اهاا تقومي النية عن ال ك ي أصز وال ما أصز  أصز بشمممممرطني: أن 
يكصن ق لها بصقد  يسي، واليسي  نا ما لابطه   قا لابط هكره الشيخ عل ان 

، ما هكروه أ ممممممم اب امل صن، وال أ مممممممم اب الشمممممممرو ، وااا هكره الشمممممممميخ $

الم االة  ذل  ما ال تف تالضابر في عل ان النهول تفقهاا و رأاا، و ص: أن 
، جعله  ص لممابط اليسممي، و قا يعا لممابط حسممن هكره الشمميخ به في ال ضَ  

 عل ان.

وأ قه من أل مسمممألة  أ قه من مسمممألة يف ال سمممين، قالصا: يف ال سمممين حنن 
 عنوحما يف ال سين ُيش ط املصاال  وال ما ُيش ط يف ال سين  ال يش ط املصاال .
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د املصاال  فله أن ُيك ين ال سممممين بشممممرط جتويو حمية ، قالصا: يف ال سممممين اها فات
يعا اها غسمممممممممممممممين جيلا من بمموحمممه،   تركممه ح  فمماتممد املصاال ،  ممين لممه أن ُيك ممين 
ال سممممين  قالصا: يك ين لكن اشمممم طصا جتويو النية، فأ ق منها الشمممميخ عل ان: أن 
ن أالقمور المقل ت همو  فيه النية  ص ما ال تفصت به املصاال ، وله تقوأه بشممممممممممممممرط 

 يكصن يف زمن يسي.

 اأمر اللان: أن يكصن يف الصقد.

لص فرلنا أن اليمن اليسي  قيق ني، و ص حمصم  ال  المثهر ق ين   صح وق ها 
بموقيقة، وكم أوح ما   ين الصقد، قومها عليها بيمن يسممممممممممممممي، لكنه ق ين   صح 

 الصقد، قالصا: ال توهلل عنو مع  و املق ب عنو امل أ رين.

 ، هكر م طلني، و ا:مبطالت الني ل  ا،   احم قين بعو ه

 )ف ن َقطََعها في أ ناِ  الصالِة أو تَََردىَد َبطَََّْت(. 

، هكر أن قط  النيممة مممما ي طلهمما،  ممقا ممََا يبطَََ النيََ  قطعهََااهاا هكر أن 
اأمر اأوح، كيف قط  النية  و ص يومممملة جيم بقل ه أن خيرل من الوممممال ، قاح 

الومممممممال ، أرا  أن أشمممممممة فأحم ه لمممممممم يه، قاح: كيف  الص بقل ه أحمه لن يك ين 
ت ك الوممممممممممال ، أك ين  ممممممممممالت ، بعو ما عيم علل قطعها، فهين يك ين أو يعيو 

 الوال  من أوهلا  يعيو الوال  من أوهلا؛ أ ا بطلد.
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، وال    ليي  ص الصآمممممممممممممصآمممممممممممممة، ليي  ص الق صح عن النية، ا نين: التردد
ا ُن عندنقل  ص اآ و اب حك ها؛ الق صح عن النية، كين الناو يق لصن ال

َ أوقات الصالة. ر: أن تك ن الني  حاضرة مع  فيَ   استصحابها َذ

واآممممممم وممممممم اب حك ها: أن تنصل يف أوح الومممممممال ،   ال ت    وال تقط ، 
لكن ال    أن ي     مين حمصم أو مل ينص، يف أثنمال الوممممممممممممممال  تر    ين حمصم أو مل 

ما أك ين  مممممالش  أك ين الومممممال  وال ال  ينص، أو تر   قاح: أك ين  مممممالش وال 
 أجلي، ف    يف النية، فهقا ت طين  الته.  عاأتركها، ال   عا

 )ف ن َقطََعها في أ ناِ  الصالِة أو تَََردىَد َبطَََّْت(. 

 وقلب النية له  صر: قَّب الني ،  هكر بعو هل  

 من فرض لنفين. -
 ومن فرض لفرض. -

أ رم مل يقكر ا، وبعضممممممممممها مل   قا القل هكره املوممممممممممنف، تصجو مسمممممممممماحلين
يقكر ا غيه، ال هكر ا  ص وال هكره غيه من اأ ممممممممممممم اب، بعض  مممممممممممممصر قلب 

 .-رمحهم اهلل-النية، مشكلة، ما حموصا عليها 

 لكن القل هكره املونف مسأل ني:

 قلب النية من فرض  لنفين. -
 وقلب النية من فرض  لفرض. -
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 ف ا حكم قلب النية من فرض  لنفين  

َفِرده فََْرَضه نََْفاًل في وقِته اْلُمتىِسِا جاَز(. )وإن قَََََّب   ُمنَْ

ِا جازَ اها ) ه نََْفاًل في وقِته اْلُمتىسََََََِ َفِرده فََْرضَََََََ ؛ اهاا قلب الفرض (قَََََّب ُمنَْ
 تعا، أحمه جاحلي بشرطني من يس خرجها  $ا، حمفين يف كالم املؤلف 

ا، يعا بمماقة علل  رول و اُول: ال قََت د قمم، أن يكصن الصقممد م سممممممممممممممعمما
المثهر آمممممماعة، و ص يومممممملة المثهر قلب المثهر من  هر  ا، حمفين، يوممممممهلل وأصز، 

  قا بالنس ة لقلب من فرض  لنافلة.

عكسممممممممممممها:  ص يف  ممممممممممممال  المثهر، وباقة علل  رول الصقد ثالث  قاحلق، 
 ييت ال أكن اال أحمه يوملة المثهر، فلص أحمه قطعها واآ أحمف من اأوح ملا أ رك 

، ال أصز أنالصقد،  قا تضمممايق الصقد ع  ليه،  ين أصز له أن يقلب فرلمممه حمفالا
،  قا الشرط اأوح القل  ص أن يكصن الصقد م سعاا.  يقلب فرله حمفالا

 أن يكصن منفر اا. الشرط الثاني:

وإن قَّب منفرده يف الروض قاح: منفر  ومأمصم، ألاف  احب الروض: )
ا  ممقا القيممو مل يممقكره أكلر اأ مممممممممممممم مماب، ممما أو مََعم فه  هكره ا قنمماي وال (؛ ط عمما

 املن هل، ما هكروا اش اط كصحمه منفر اا أو مأمصماا، أطلقصا املسألة يف املولة.
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ووجه  ومممممميوممممممه يف املنفر  ما  ص  ملاها ا مام ملالا ال أصز له قلب فرلممممممه 
مة غير مسممممم  ة ...حمفالا   م ممما يممورون عن حمي ممه، كيف يمثنصن أحمممه  )كل

52:09)  

رض  ا، حمفين يؤ ل ا، بطالن  ممممممممممال  من  لفه أن قلب ا مام حمي ه من ف
اها كاحمصا يوملصن  لفه مف لني، و ص قلب  الته من فرض ا، حمفين، املق ب: 

حل  ام املف ض بامل نفين، فلهقا ال أصز لإلمام أن يُ طين  مممممممال  من اأحمه ال يومممممممهلل 
 لفه، و قا املنفر   ص  مممممالته تنقلب من فرض ا، حمفين، أما  قا فإحمه آممممميؤ ل 

 ، بطالن  ال  من  لفه، وهلقا قيو ا باملنفر .هل  ا

و مممقا اهللكم ااصاز، وااصاز  نممما  ص مطلق ااصاز، ال ااصاز املطلق، مطلق 
 ااصاز، وليي ااصاز املطلق، ما قووحما من  قا الكالم 

  .ولص م  الكرا ة،  قا جصاز مطََّ ال  از:

ه،  ين  نا تصجو  يعا بال كرا ة، و قا القل حمقومممممممممممممو أما ال  از المطََّ:
 كرا ة وال ما فيه  

 م يقصلصن: ان مل تصجممو موممممممممممممممل ممة أو غرض  مممممممممممممم يهلل، اها ُوجممو غرض 
 ممم يهلل لقل  فال كرا ة، بوون كرا ة، ان مل يصجو غرض  ممم يهلل فإحمه ُيكره له 

 هل .
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ملاح ال رض الومم يهلل: أحمه يريو يقلب فرلممه ا، حمفين ليقط  النفين   يورك 
لل سمممممهو وقام و ممممملل المثهر، منفر  ما اا اعة، واحو   ين لل سمممممهو،   ين 

وجو مجاعة، بعو ف     لد مجاعة لل سمهو وأقامصا الومال ، ماها يوممن   يريو 
أن يوركهم يوممممممملة معهم مجاعة، ماها يومممممممن   يقط  الومممممممال   قالصا: ال، اقلب 
،   اقط  النفين، ملاها ما تقط  الفرض  أن الفرض اأ مممممممممين عوم  فرلممممممممم  حمفالا

تقلب فرلممممممم  حمفين وتل ق اا اعة، فهقا غرٌض  ممممممم يهلل،  جصاز قطعه، فقالصا:
وان كان ور  عن ا مام أمحو قط  الوممممممممممممممال  ح  من املف ض   راك اا اعة، 

 ياا قط  امل نفين  الته لقل .ص و رل عليه اأ  اب  رأاا أول

وعلل كمين حاح فنقصح: ان ُوجو غرٌض  مممممممممممممم يهلل فال كرا ة، وان مل يصجو 
  ة.غرض   يهلل فيكصن  ناك كرا

 قلب الفرض ا، فرض، ما حك ه الص رة الثاني : 

ََ بِنيىٍ  من فََْرٍض إل  فََْرٍض َبَطاَل(.  َْ تََ  )وإن انَْ

ان احم قين من فرض  ا، فرض بطال، بطال ما  ا  الفرلممممان، و ممممصر  هل : 
واحو يومملة العوممر، ويف أثنال الوممال  تقكر أحمه مل يومملة المثهر، فقلب العوممر 

  ا حرام، قلب حمية فقط، فهين توممممهلل  هره  ال، ال توممممهلل، ا،  هر  بوون تك ي 
  ين توهلل عوره  ال توهلل.

 احم قين بنية  من فرض  ا، فرض  بطال.



532 
 

ََ بِنيََى ٍ : )$وقصلمه  تَََََْ هللكم  ( ُعلم منممه أحممه لص احم قمين ب ك ي ، مما اوإن انَْ

  هلل.

تقكر أحمه مل يوملة المثهر، فكم للمثهر، قاح: اهلل أكم، واحم قين، ترك  ال  
وإن )عوممممممممر، وكم للمثهر، فهنا توممممممممهلل المثهر وال ال  توممممممممهلل،  قا معىن قصله: ال

ََ بِنيىٍ  من فََْرٍض إل  فََْرٍض َبَطاَل(. َْ تََ  انَْ

ََ بِنيىٍ  من فََْرضٍ : بطلد  ممممالته، وااا قاح: $ومل يقين  َْ تََ  إل  )وإن انَْ

تبطَ،  ُن الصََالة الومل يقين: بطلد  ممالته، ملاها  ما رأيكم  فََْرٍض َبَطاَل(، 
من أت  و ، و قه قاعو  هكر ا يف املن هل، قاح: "وإنما تبْ  صََالته نفاًل مطًَّْا

 ".بما يفسد الفرض فْر انَّْب نفاًل 

  .أل شةل ي طين الفرض لكنه ال ي طين الوال 

َال: من يعطينا ملاح علل هل   ترم هلا أمللة عويو  ما رأيكم  واحو   سََََ
 .كم

 لم ا مام ال سلي ة اللاحمية. اها قام املس صل ق ين أن يس ال  ا :

.  اها قام املس صل ق ين أن يسلم ا مام ال سلي ة اللاحمية، قالصا: احمقل د حمفالا

َال:    أيضاا س
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اها  لل ق ين   صح الصقد، يمثن الصقد   ين وكم للوال  ق ين ال  ا : 
   صح وق ها،   د حمفالا ط عاا وال توهلل فرلاا.

ا أن ملنك ني، يعا ي صجه  ن مممممممملل وليي علل عاتقه شممممممممةل، بوون آمممممممم  ا
عن بََيُقماح:  ممممممممممممممهلل حمفلممه، لكن ال هصش  نمما قيمو  ممقا، وكمقلمم  قيموه يف ا قنماي: "

 ". يعتْد ج ازه

ا المثهر و ص يعلم أن وقمممد  وهلمممقا يقصلصن: لص كم ق مممين   صح الصقمممد حمممماويممما
المثهر مما   مين، ما  ص أحمه يمثن أن الصقد   ين، ال،  ص يورل أن وقد المثهر 

أحما أ لة  هر، ما لكم عنول شةل، أريو أن أ لة المثهر ق ين ما   ين، قاح: 
.  الصقد، قالصا: ال توهلل  الته ال فرلاا وال حمفالا

كقل : لص  مملل مف ٌض  لف م نفين،  ممالته ال توممهلل، وال توممهلل حمفالا  
؛   ُن هذا يُبطَ الفرض وال يُبطَ النفَ.توهلل حمفالا

، وينَّْب َّب نفاًل ومن أت  بما يفسَََََد الفرض فْر انْيف املن هل قاح: "
فائتٍ  فَّم تكن  ".نفاًل ما بان عدمهَ 

 ، يمثن أن عليه قضمممال، وقام يوممملة القضمممال، وت ني أحمه  ممملل الومممال  أ مممالا
.  فهين توهلل  الته وال ت طين  توهلل حمفالا

" يعا  ص يومممممممممممممملة الفرض ق ممين   صح وق ممه، قمماح يف أو لم يََدخَََ وقتََه"
 تنصل المثهر ومممما   مممين ، كيفُنَََه متالعَََب"؛ وإن عَّم لم تنعَََْداملن هل: "
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وق ها، اها علم مل تنعقو  ممممممممالته، أما القل ال يعلم ف نعقو  ممممممممالته وتومممممممممهلل له 
.  حمفالا

بقة عنوحما من  ممممممممممممممصر االحم قاح ماها  االحم قاح من حمفين ا، فرض،  ص هكر 
 من فرض  ا، حمفين، ما القل قاله فيها  من فرض ا، حمفين  أصز يف وق ه امل س .

 بطال. من فرض ا، فرض  :اللان

 باقة عنوحما من الوصر: من حمفين ا، فرض، ومن حمفين ا، حمفين.

َال:   ما رأيكم يف االحم قاح من حمفين ا، فرض، يوهلل وال ما يوهلل س

 ال يوهلل. ال  ا :

ال يوهلل من باب أو،، اها ما  هلل أن ت ا فرلاا علل فرض، فال يوهلل أن 
 تن قين من حمفين ا، فرض.

َال:   رأيكم  واالحم قاح من حمفين ا، حمفين، ماس

  قا ما هكر. ال  ا :

ممما حموممممممممممممممصا عليهمما، لكن  لصحممما يعا حمط ق بعض القصاعممو، م هممو من بمماب 
 ال علم والوراآة، ال من باب ال خريىل.

َال:   من حمفين معني ا، حمفين مطلق، ما رأيكم س
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  قا يوهلل. ال  ا :

 يوهلل، من حمفين معني ا، حمفين مطلق يوهلل.

م  أعلم أحمه ال يوممممممممهلل، ملاها  أ من حمفين مطلق ا، حمفين معني  المثا ر واهلل
ين، بو من ا تيان هبا من أوح الع  اشممممممممممممم طصا يف الومممممممممممممال  املعينة النية، والنية ال

فالمثا ر أحمه ما يومممممممهلل، من حمفين مطلق ا، معني ال يومممممممهلل قلب النية، فعلل  قا 
 ي قل حمفالا مطلقاا واهلل أعلم.

الا لعمممين اأقرب بنممممن معني ا، معني، مممما رأيكم من معني  ا، معني    ر  
ن أوح بو أن تكصن مصجص   م علل اشمم اط حمية ال عيني أحمه ال يوممهلل؛ أن النية ال

 الع ا  ، وان مل ينوصا علل  قا واهلل أعلم.

من حمفين  مطلق ا، حمفين  مطلق، ي ومممممصر  قا وال ما ي ومممممصر  المثا ر: أحمه ما 
، قاالا يُ ومممممصر، حمفين مطلق ا، حمفين مطلق،  ص شمممممةٌل واحو، فال يكصن احم   أ مممممالا

 واهلل أعلم.

 تماف:ئمسعل  ني  اُمام  واال  احم قين ا، مسألة  يف  قا ال اب، و ة: 

 وفيها مسأل ان:

 حل  ام.يعا حكم حمية ا مام واالحكمها:  -
يعا تقلمب من اممام ا، مأمصم، أو من مأمصم ا، امام، أو  م قَّبهَا:  -

 من امام ا، منفر ، ما حك ها قلب النية 
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 ف اها قاح ئتماف،  بحكم ني  اُمام  واالبدأ أواًل 

 )وَتِ ُب نِيىُ  اُمامِ  واالئتماِف(.

حل  ممام واج ممة، فمما مممام ينصل أحمممه امممام، واملممأمصم ينصل أحمممه اهاا حميممة ا مممامممة واال
بو من ا تيان هبا من اأوح، قالصا: ال يومممممممممهلل أن ين قين اال  مأمصم، وأن النية ال

: لص أحمه  لل منفر اا،   جال واحو و  ين معه  في ا جال الوليين يف جصازه ، ملالا
 علل املق ب ال يوهلل، ال يوهلل أن ين قين، وآيأش بعو قليين مساحلين قلب النية.

اهاا أب حمية ا مام ا مامة، وأب حمية املأمصم االحل  ام، وآممممممممممممممنقكر  ممممممممممممممصر 
 القلب، وهكر منها مخي  صر، قلب حمية ا مام واالحل  ام:

 منفر  رأم مجمماعممة، حصح ا، مممأمصم و  ممين  مََاف:من انفراد إل  ائت
 معهم، من احمفرا  ا، احل  ام.

  : منفر  وحصح حمفسممممممممممممممه امام،   ين معه واحو من انفراد إل  إمَام
 فوار اماماا.

 :ص مأمصم، ا مام طصح يف الوممممممممال ، فقاح:  من ائتماف إل  انفراد 
 ما ل ليوم أك ين مع ، فاحمفر  عنه.

 ص مأمصم يريو أن يوي امام ا ن.  :الرابا من ائتماف إل  إمام  
  :بمموح ممما  ص امممام يرج  يوممممممممممممممي الخََامس من إمََامََ  إل  ائتمََاف

 مأمصم،  قه مخي  صر.
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حم موأ بماأو،، و ة: من احمفرا   ا، احل  مام: منفر  يريمو أن يومممممممممممممم هلل امام، ما 
 اهللكم 

 )وإن نَََ   المنَفِرُد االئتماَف لم َيِصحى(. 

ر  االحل  ام مل يوهلل،  ص منفر  قاعو يولة المثهر  قه اأو،: ان حمصم املنف
أمشمممممممممممممة  طصتني وأقوم أ  ين معهم مأمصم،  ين   عاهللاله، رأم مجاعة، قاح: 

يوممممممممهلل  ال، يقط   ممممممممالته   يو ين معهم، فال يوممممممممهلل أن يقلب من منفر  ا، 
 )وإن نَََ   المنَفِرُد االئتماَف لم َيِصحى(. مصم، أم

 ،  ص منفر  يريو أن يومم هلل امام،  ص  إمام الثاني : التي هي من انفراد إل
واقف يومممممممممممممملة منفر    مين معه واحو، ا ن يريو أن يقلب حمي ه من كصحمه منفر اا 

 ا، كصحمه اماماا، فهين يوهلل  هلا  صرتان يف الفرض والنفين:

ِنيىُ  إمامِته فََْرًضا(. أما يف الفرض ف ا اهللكم  ) ََ 

ِنيى )وإن نَََ   المنفَ يعا ك ا ال يوهلل، قاح:  ُ  إمامِته ِرُد االئتماَف لم َيِصحى ََ
 فََْرًضا(. 

فال يومممممهلل لل نفر  أن ينصل ا مامة يف الفرض، يوممممملة فرض يريو أن حيصح 
 ا، امام ما يوهلل، اهللالة اللاحمية عل د مبفهصم كالمه و ص يف النفين.

اها احم قممين املنفر  لنيممة ا مممامممة يف النفممين ف مما اهللكم  أصز، ممما  ص قمماح: ال، 
ا ال توممممهلل، مفهصمه أحمه حمفالا ب ا ال توممممهلل، حمية املنفر  لإلمامة فرلمممما نية امام ه فرلمممما
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أن  $، واال املق ب ا طالل، لكن كالمه $توممهلل، و قا عنو املومممنف 

  قا و ٌص بالفرض، وعنو املونف مفهصم كالمه أحمه يف النفين أصز.

ر ، يريو ف، مأمصم  قا الرجين، يريو أن يوممم هلل منالصََ رة الثالث : من ائتماف
أن ي ك امامه ويق ب ينهة أش اله، يقصح: أك ين  الش  فيفة، وأه ب أ ة 

 أش ال، مأمت يريو أن ينفر ، و قه هلا  صرتان:

 أن يكصن هل  من  ون عقر. -
 والوصر  اللاحمية: أن يكصن هل  بعقر. -

 ف ا اهللكم 

َتمٌّ بال ُعْذٍر َبطَََّْت(. َْ َفَرَد ُم  )وإن انَْ

: ان كممان املؤمت ينفر  يمموون عممقر،  ممين حمقصح: تنوممممممممممممممهلل  ممقه اهللممالممة اأو،
َتمٌّ بال ُعْذٍر َبطَََّْت(. الته  قاح: ال، بطلد  الته،  َْ َفَرَد ُم  )وإن انَْ

اللمممان: ان كمممان لعمممقر، ُعل ممم  من مفهصم كالممممه: أحممممه لص كمممان بعمممقر، مممما 
اهللكم   ممممممممم د  مممممممممالته، طصح ا مام تطصيين شمممممممممويو، و قا الرجين ملالا عنوه 

ال خيشمممممل فصات رفق ه، وشمممممةل من  قا الق يين، فأآمممممري قاح: أحما أك ين ع لية، و 
  الش منفر اا، بعقر يوهلل وال ال  يوهلل.

،  قا مأمصم واقف يف الوممممممممممف الصَََََََ رة الرابا أن ينتَْ من ائتماف ُماف
 ا ن يريو أن يو هلل امام، و قه هلا  صرتان:
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 با مام بطلد  ممممالته، ه  االسَََتخال  بسَََبب بطالن صَََالة اُماف:
وآمم ب واحو من املأمصمني، وقاح: قوم  مملة بالناو، فهنا  قا املأمصم يريو أن 

 ين قين من كصحمه مأمصماا ا، كصحمه اماماا، يف  قا الوصر ، ما اهللكم  

َُ صالُة معم ٍف بُبطالِن صالِة إماِمه فال استخالٍ (. $قال   : )وتََْبُط

ن  ممممممممال  امامه، ال اآمممممممم خالف اها بطلد الوممممممممال ، ت طين  ممممممممال  مأمصم  ب طال
ن ُبطلد  مممممممال  ا مام بطلد  مممممممال  من  لفه، فال يومممممممهلل أن يسممممممم خلف؛ 

 صالتهم خالص بطَّت أصاًل.

ُعلم منها  ممممممصرٌ  أ رم يوممممممهلل فيها االآمممممم خالف، ويوممممممهلل فيها حينئق  أن ينقين 
املأمصم اماماا، و ص االآممممم خالف ال بسممممم ب بطالن الومممممال ، وااا االآممممم خالف 

، تعب ا مام وم رض، وألي، والمطر وكقا، فس ب واحو، وقاح: لن ص مرض 
 أك ين بالناو الوال ، ق ين أن يقط   الته، فيوهلل وال ال  يوهلل االآ خالف.

( يعا فال اآممممم خالف يف  قه الومممممصر ، وأما االآممممم خالف يف فال اسََََتخال ٍ )
  صر  املرض فإحمه يوهلل.

من   قينمن  مممممممصر االحم قاح يف حمية ا مامة واالحل  ام: أن ين :الصَََََ رة الخامسَََََ 
امامة،  قا امام يولة بالناو بيج  يوي مأمصم، يوهلل وال ال  يوهلل يف  صر  

 هكر ا.

َتمًّا َصحى(. َْ  قال: )وإن َأْحَرَف إماُف الحيِّ بمن َأْحَرَف بهم نائُِبه، وعاَد النائُب ُم
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عنوحما امام اهللة  نصا أحمه معقور ومريض، قاح هلم: أحما مريض وال أآمممممممممممممم طي  أن 
ا واآمممم ومممم  صا مرلممممه السممممابق، و ص مصكين واحو يف أحضممممر ملالا  ، أو كان مريضمممما

امامة املسممممممممممممممهو، فهال  قا الرجين الصكيين و مممممممممممممملل بالناو، الناحلب،   ين امام 
املسمهو وجو الناو يوملصن، فس ب الناحلب  قا وأ ره، فوار الناحلب من امام 

 ا، مأمصم، يوهلل وال ال  قاح: حمعم.

يما: أحرم اهاا تريممو مما بممال تيممب الَرَف بهم نََائِبََُه( )إن َأْحَرَف إمََاُف الحيِّ بمن َأحْ 
عََاَد )و  النمماحلممب بمماملممأمصمني،   جممال امممام اهللة، فممأحرم هبم، كم و مممممممممممممملل هبم،

َتمًّا(  َْ  مممم د  ممممالته، و نا قلب حمي ه من امامة  ا، احل  ام، و قه  ة النائُب ُم
 حل  ام.الوصر اخل ي يف قلب حمية ا مامة واال

من باب شمممممممممممروط الومممممممممممال ، و ص   ر  روو  قا الفومممممممممممين  وهبقا حمكصن احم هينا
ا،  الوراآمممممممممممة، وحمسمممممممممممأح اهلل  أن أعين ما تعل ناه عل اا حمافعاا، ولصجه  الوممممممممممما

وأو مممممممممممممميكم بماملراجعمة، مراجعة العلم، ال تنقط  عن العلم،  ا ممممممممممممممةا الفقه أيها 
ا  ص  الكرام، الفقمه فروعمه م نمماثر ، تريممو كضممممممممممممممر الممورو، وجتعممين الك ماب   ر 

به الورل، من  رو ا،  رو تك ب تعليقات ، وجتعله علل جنب،  قا  عهوك
ال أكن أن حُيوممممممممممين به لمممممممممم ط الفقه، فأو مممممممممميكم ب عا و  قا العلم ومراجع ه، 

 واهلل و هلل رب العاملني.
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َال: اعتبار الحضر والسفر في دالئَ الْبَّ  هَ يُراد به حال الشخ  أف  س
 مكانه 

لو ا مسافر يف اهللضر، مسافر،  ص جالي يف ال ال، املع م مكاحمه، يعال  ا : 
يصم أو يصمني، و ص بلو مسممممممممممممممل ني، ليي له أن أ هو، ولص اج هو يف اهللضممممممممممممممر 
وأ طأ مل تومممممممهلل  مممممممالته، ال يومممممممهلل له أن أ هو يف اهللضممممممممر، ح  لص كان  ص 

 مسافر. 

َال: ما حكم التَّفظ بالني    س

سمممممممألة اي، ط عاا  قه املال لفظ بالنية علل ما ه ب اليه  ممممممماحب ا قنال  ا : 
بو أن يُفهم فيها، ااهر بالنية عنوحما يف املق ب قصالا واحو: أحمه غي  مسمممممممممممألة ال

مشروي، اتفق علل  قا ا قناي واملن هل وغي ا أحمه غي مشروي، ااهر بالنية غي 
يرم أحمه بوعة، قاح:  ص  $مشمممممروي، وأما ال لفظ آمممممراا فإن  ممممماحب ا قناي 

 و الفاا لواحب املن هل القل رأم اآ   ابه.مكروه، و ص بوعة، 

َال:   ما حكم التعطر بالعط ر التي بها مادة الكح ل  س

 قه مسألة كند أريو أن أشي اليها يف باب ازالة النهاآة، ملا تكل نا  ال  ا :
 عن ماآة اخل ر، اخل ر أيها ا  ص  الكرام  ة ما مجعد و فني أآاآيني: 

أمما ما ال ُيشممممممممممممممرب يف عا   الناو كالعطصر، أو  أ ما شممممممممممممممراب، وأ ما مسممممممممممممممكر،
املنمثفات، أو غي ا فإ ا ليسممد مخراا، ولص كاحمد حمسمم ة الك صح فيها تسممعني يف 
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املاحلة، ليسمممد مشمممروباا، وليسمممد شمممراباا، ليسمممد مخراا، وال حمقصح: ا ا مخٌر واخل ر 
ل ني، سمممممممممطهر ، اخل ر مسمممممممممة باتفال املقا ب اأربعة، وال أصز بيعها بإمجاي امل

يعا ح  لص ُوجمو  الف يف طهار ا فإن بيعها ىرٌم امجاعاا، و قا ا مجاي م ا 
 ِإنى اهلَل َوَرُس َلُه َحرىَف بََْياَ : »علل حمص    يهلل  ريهلل، م فق عليه، و ص قصله 

، ف ي  اخل ر ال أصز، فهقه اأ وات اهللويلة أو املسمممممم  ضممممممرات اهللويلة «الَخْمرِ 
ك صح ان كماحممد ممما ُيشممممممممممممممرب عما  ا  مقه مخر، ال أصز بيعها الد ك صل علل ال

ح  لص اشمممممممممممم ي ها لل نمثيف، أصز واحو يشمممممممممممم ل مخر يقصح: أحما اشمممممممممممم ل مخر 
لل نمثيف، حمقصح: ال، ال تشممممممممممممم يها لل نمثيف،  قه أ مممممممممممممالا لل نهيي وليسمممممممممممممد 

 لل نمثيف وال ي  باطين.

: شةل ملالا منمث ض، فات تنمثف اأر وأما ما تض ن الك صح مما ال يُ ناوح أ الا
عطصر ال ُتشمرب، فهقه ليسد خب ر؛ أ ا ليسد بشراب، واهلل أعلم، و قا  ص 
مق ضممممممممممممل املق ب، بين بعض ال احلني يرم أحمه مق ضممممممممممممل املقا ب اأربعة، و ص  

 كالٌم وجيه، واهلل أعلم.

َال: هَ ق له ي ب يدل ( في ب أن ين ي عين الصََََََالة المعين ) قال: سََََََ
 عَّ  السْ ط بالنسيان 

ال، النية ال تسمممممممقط  اح، النية أشمممممممو الصاج ات يف الومممممممال  القل ما  ال  ا :
يسممممممممممممممقط، و مقا يمقكروحممه يف بماب يأش معنا، يف باب ملا يقكروا أركان الوممممممممممممممال  
واج ا ا وشروطها، قاح: ف ن ترك ركناا أو شرطاا غي النية، فإ ا ال تسقط  اح، 
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ا هي، اها عاجي عن النية معنا يعا غي ا يسمممممممممممممقط بالعهي، أو النية ما يصجو ع
غي عماقمين، غي مكلف بمالوممممممممممممممال ، مما  ام عنموك عقمين ممكن تنصل، وهلمقا النية 
أشو شروط الوال  يف أ ا ال تسقط  اح  من اأحصاح، ما  امد الوال  واج ة 

ا.  علي  ال أكن أن حُمسقط عن  النية أبوا

 روط.( تفري  فقط، ومنها النية، يعا ومن الشفي بفقصله: )

َال: ما معن  )ت ب باسََََََتْبال شََََََاخ (، )وتصََََََح النافَّ  باسََََََتْبال  سََََََ
 شاخٍ  منها( 

حنن مرينا عليها ما شرحنا ا، هكرحما القصح ا  ر، و قا من اشكاالت ال  ا : 
أن يسمم  ضممر ا حمسممان يف ه نه هكر القصح ا  ر، جتو أن يقكر املسممألة ق ين أن 

قه طيب ما  ممممصر ا، ولقل  حنن يف   يوممممصر ا قاح: والرواية اللاحمية يف املق ب،
املسمممممألة هكرحما الرواية اللاحمية يف املق ب، وال  مممممصرحما املسمممممألة، ما  مممممصر  اآممممم ق اح 

لل أمام باب الكع ة، وال اب  ممشمما ص منها   ممصرحماه  ة ال اب  الص، اها 
مف صحاا ف ا اهللكم  ال توهلل، لص  لل علل طرف الكع ة فصل، يف أعال ا علل 

و ارتفاي يف الطرف، فقو اآم ق ين شما واا، لكن اها  لل علل الطرف، اها يصج
 $الطرف وليي أمامه شممممممةٌل مرتف ، فهقا ال توممممممهلل  ممممممالته عنو املوممممممنف 

 تعا،.
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َال: هَ م رد مالقاة الن اسََََََََََ  تبطَ الصََََََََََالة  ول  قدر عَّ  إزال   سََََََََََ
  الن اس  

 ما حيضرن ا ن ااصاب اهلل أعلم. ال  ا :

َال:  معم ف، واُماف يصَّي العشا   من ن   صالة المغر  س

علل املق ب ال يومممممهلل، وآممممميأش معنا أحمه ال يومممممهلل أن يوممممملة امل رب  ال  ا :
 لف العشمممممممممال، وال العشمممممممممال  لف امل رب، بين وال المثهر  لف العومممممممممر علل 

 مع  و املق ب عنو امل أ رين.

َال:  المسافر إن وجد خبر  ٍْ  فهَ له أن ي تهد، أف يَّزمه قب له  س

 ، ما أ هو ما  ام يصجو ثقة م يقن، أما اج هو اللقة فإحم  جت هو.الال  ا : 

َال:  ما ضابر الْر  والبعد عن الكعب : هَ ه  الرؤي   س

 ال أ رل. ال  ا :

َال: ان مسافًرا يصَّي نفاًل، فهَ يَّزمه الَر ع والس  د في   س الماشي إذاَ 
عٍ    ََ َر

ل، ملسمممألة ليسمممد حالمممر  عنويليمه الركصي والسمممهص  مبعىن أال يصم  ا ال  ا :
 ال أ رل، وأما أحمه يس ق ين الق لة، فاملؤلف قاح: ويليمه الركصي والسهص  اليها.
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َال: ما هي صََ رة المسََعل  الثاني  في قَّب ني  اُماف واالئتماف من انفراد  سََ
 إل  إمام  

من احمفرا  ا، امامة  مممممممممصر ا: أحمد توممممممممملة المثهر منفر اا، جال واحو ال  ا : 
ا لمه، ف نقلب من منفر   مام، و  مين م عم  ممأمصم، ا ن تريمو أن تومممممممممممممم هلل اممامما

املق ب: أحمه ال يوممممممهلل، واملسممممممألة  الفية، ك ا قلنا لكم: أن املسمممممماحلين  قه كلي 
 منها  الفية.

َال: هَ ُيضََا  إل  الم اضََا التي ال تصََح الصََالة فيها المزبَّ  وقارع   سََ
 الطريْ  

رعة الطريق من املصالمممممممممممم  الد ال توممممممممممممهلل علل املق ب حمعم، امليبلة وقا ال  ا :
 الوال  فيها.

َال:  هَ يُفرق الني  عن مسعل  المنفرد واالئتماف في الفرض والنفَ  س

املؤلف هكر الفرل يف مسمممألة  واحو ، وغي ا مل يقكروا، وال أ رل، ان   ال  ا :
 كان غيه هكره ال أ رل.

َال:  ما ضابر الْر  والبعد في استْبال الْبَّ   س

 قلد: ما أ رل.  ا : ال

َال:  الحكم فيما ل  اجتهد مْيمه في الْبَّ ، فعصا   س
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 ال أ رل. ال  ا :

َال:  هَ ُيشترط لني  اُمام  وج د المَعم مين  س

حمعم، ما يومهلل أن ينصل ا مام و ص وحوه، اال اها  لل راجياا حضصر  ال  ا :
ن يأمت به اها اوياا أمأمصم، يعا يقصلصا: فيه واحو بي ي صلممممممممممممممأ ويل ق يب، وكم حم

 حضر، فإحمه يوهلل، فإن مل حيضر، قالصا: مل يوهلل.

َال: ي  يفعَ  سََََ في صََََ رة االنتْال من إماف لمعم ف، صََََ رة إماف الحي،َ 
عً  أو أَثر  ان اُماف الثاني أتاهم بعد أن صَّ ا َر  المصَّ ن إذاَ 

 هكروا  قه املسألة، راجعها يف ا قناي وغيه.ال  ا : 

َال:  بعد عن الكعب  الستْبالها ضابر ال س

  قا حمفي الشةل ما أ رل. ال  ا :

َال: إذا صََّ  بغير اجتهاٍد وال تَّْيد ف نه يْضَي صَالته، فهَ ل  أصا   سَ
 الْبَّ ... 

حمعم يقصلصن: ولص أ ماب، اها  ملل من غي اج ها ، كوا  لل فقط،  ال  ا :

 [551]البقرة/( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)يعا قاح: أ ملة هلقه ااهة 
 ت ني أحمه أ اب فيعيو الوال  ح  لص أ اب.  
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من  مممممملل ب ي اج ها   زوال تقليو قضممممممل ان وجو من يقلوه، ح  لص أ مممممماب  
 حمعم، ح  لص أ اب.

َال:  المْبرة إن لم تكن مس رة طرفها هَ له حكمها  س

 ال أ رل.ال  ا : 

َال: رتم  سََََ في ق ل المصََََن : بغير اجتهاٍد وال تَّْيد، يْضََََي إن وجد َذ
 لتين المَّْد، فعرج  اُعادة.الحا

 املقلو له حال ني:  ال  ا :

 أن يكصن عنوه شخٌص يقلوه فيليمه ال قليو. -
 أال يكصن عنوه من يقلوه في  رم وال اعا   عليه. -

ومرا  املؤلف اهللممالمة اأو،، ملما قمماح: قضممممممممممممممل ان وجمو من يقلموه، يعا ان وجممو 
 را ه.املقلو من يقلوه فولل من غي تقليو  قضل،  قا م

َال: ، ويك ن  سَََََََََ ٍَ بعض اُمهات يربط ن أوالدهم في حال  الصَََََََََالة بحب
 ال لد حامَ لَّن اس  من غائر وب ل، فهَ هذا ين ر بمشيها 

واهلل القل أفه ه من اأ ممم اب أن  قا اها كان  ص حامين للنهاآمممة  ال  ا :
 أحمه ال يوهلل،  قا القل أفه ه، واهلل أعلم، وال أجيم بقل .

  لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.واهلل أعلم، و 
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 الدرس السادس عشر

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، 
 و لَّل اهلل وآلم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو... 

ا ُل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبأن يفقهنا يف الوين، وأن يع فنسأح اهلل 
 علَّ نا، وأن يي حما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا؛ احمه ول هل  والقا ر عليه. 

يخ/ للش ]شرح زاد المستْنا في اختصار المْنا[و قا  ص  رٌو من  روو 
تعا،، و ص  رٌو يف الفقه علل مق ب ا مام  مصآل بن أمحو اهللهاول 

تعا،، وكنَّا قو و لنا يف شر   قا الك اب ا،  ين امل هَّين/ أمحو بن حن 
 . ]با  صف  الصالة[

اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  َّقني وال عووان اال علل المثاملني، و لَّل اهلل 
وآلَّم وبارك علل حم ينا ى و وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم اغفر لشيخنا 

 ولصالويه ولل سل ني يا رب العاملني. 
 
 
 
 
 
 



549 
 

 [الصالةِ  ف ِ صِ  ]با ُ 
ا " رافعً أَبرُ  "اهللُ  :، ويْ لُ س يُ  الص ِّ ها وتَ تِ ن إقامَ " مِ دْ "قَ  عندَ  يافُ الِْ  ن  سَ يُ 
من  اُمافُ  ِماُ وُيسْ  ،َالس  دِ   هِ يْ بََ كِ نْ مَ  وَ ذْ حَ  مدودةً مَ  اُصاباِ  يِ تَ  مَ مُ ضْ مَ  هِ يْ دَ يَ 

 سراهُ  َع يُ َُ   ضُ بِ ْْ ، وغيُره نفَسه،  م يََ نِ يْ رَ هْ الظ   ي غيرِ تَ لَ وى ه في أَ َْرا تِ   هخَّفِ 
 كَ ارَ بَ تََ ، وَ كَ دِ مْ حَ بِ وَ  مى هُ الَّى   َ انَ حَ بْ "سُ  : م يْ لُ  هُ دَ س ِ مَ  رُ نظُ ه ويَ تِ رى سُ  تحتَ 
ا وليست رًّ سِ  َُ مِ سْ بَ  م يَُ  ستعيذُ "،  م يَ كَ رُ يَْ غَ  هَ لَ  إِ اَل ، وَ كَ د    جَ الَ عَ تََ ، وَ  َ مُ اسْ 

 نِ يْ مشروعَ  يرِ غ أو سك تٍ  رٍ َْ ها بذِ عَ طَ ، ف ن قَ  َ الفاتح ْرأُ ،  م يَ من الفاتح ِ 
 رُ هَ  ْ إعادَتها، ويَ  معم فٍ  غيرَ  فَ زِ ا لَ رتيبً ا أو تَ فً رْ أو حَ  شديدةً منها تَ  كَ رَ أو تََ  وطالَ 
  َ   الِ من طِ  حِ صبْ في ال تك نُ  ها س رةً بعدَ  ْرأُ  م يَ   ِ يى رِ هْ  َ في الْ  بآمينَ  الك
 الصالةُ  ح  صِ وال تَ  ه،اطِ سَ وْ ه وفي الباقي من أَ صارِ قِ  من  ِ رِ غْ مَ ، وفي الْ َِ صى فَ مُ الْ 

هما عَّ  عُ ضَ ويَ  هِ يْ دَ ًرا رافًعا يَ بَِّ كَ مُ  اُ ََ ْر ،  م يََ ثمانَ عُ   ِ حَ صْ عن مُ  خارج ٍ  بْرا ةٍ 
 رفاُ "،  م يَ يمِ ظِ عَ الْ  يَ بِّ رَ  انَ حَ بْ "سُ  :ْ لُ ه ويَ رُ هْ ا ظَ ست يً مُ  ي اُصاباِ تَ جَ َفرى مُ  هِ يْ َبتََ ُر 

نا بى هما: "رَ يامِ قِ  عدَ "، وبهُ دَ مِ حَ  نْ مَ لِ  اهللُ  اَ مِ "سَ  :ده ومنفرِ  إمافه  قائالً  هِ يْ دَ ه ويَ رأسَ 
" ْعدُ بََ  من شي ٍ  تَ وْ ما شِ  َ َ ، ومِ اُرضِ  َ َ ومِ  السما ِ   َ َْ ، مِ دُ مْ حَ ول  الْ 
 ًرا ساجًدا عَّ  سبع ِ بَِّ كَ مُ  ر  خِ " فْر،  م يَ دُ مْ حَ الْ   َ لَ نا وَ بى ه: "رَ عِ فْ في رَ  ومعم فه 

ٍَ فِ نْ ما أَ  هتِ هَ بَْ  م جَ  هِ يْ دَ  م يَ  هِ يْ تََ بَ َْ  م عَّ  ُر  هِ يْ ََّ جْ أعضاٍ   رِ  ليس  ه ول  ما حائ
 قُ رِّ فَ ه، ويَُ يْ ِخذَ ن فَ ه عنَ طْ وبَ  هِ يْ بََ نْ عن جَ  هِ يْ دَ ضُ ي عَ  افِ ه، ويُ   دِ سُ  من أعضا ِ 

ا شً رِ تَ فْ مُ  سُ  َِّ ويَ  ارً بَِّ كَ مُ  هرأسَ  رفاُ  "،  م يَ ََّ عْ اَُْ  يَ بِّ رَ  انَ حَ بْ "سُ  :ويْ لُ  هِ يْ َبتََ ُر 
  .ي"لِ  رْ فِ اغْ   ِّ : "رَ ويْ لُ  اهُ نَ مْ ناصًبا يُ  سراهُ يُ 
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ُُ   الثاني َ  دُ  ُ سْ ويَ  ًدا مِ تَ عْ ه مُ يْ مَ دَ قَ  ورِ دُ ا ناهًضا عَّ  صُ رً بَِّ كَ مُ  اُ فَ رْ ول ،  م يََ َا
 االستفتاحَ و  َذل  ما عدا التحريم َ   ي الثاني َ َِّّ صَ ، ويُ ََ هُ إن سَ  هِ يْ تََ بَ َْ عَّ  ُر 
 رَ صَ نْ خِ  ضُ بِ ْْ يََ  هِ يْ ِخذَ عَّ  فَ  داهُ ًشا ويَ رِ فتَ مُ  سُ  َِّ ،  م يَ  ِ يى النَِّ  وت ديدَ  ذَ    والتع
ه دِ ه  شَ ها في تَ تِ ابَ بى بسَ  شيرُ   ويُ طَ سْ ها ما ال ُ إبهامَ  َُ َِّّ حَ ها ويُ رَ صَ نْ   وبِ نَ مْ يُ الْ 
عَّي   لسالفُ ، اباتُ يِّ والط والصَّ اتُ  هِ َّى لِ  اتُ يى حِ : "التى ْ لُ   ويَ سرَ اليُ  رُ سُ بْ ويََ 
اتُ  اهللِ  حم ُ ورَ  ها النبي  أي    دُ هَ شْ ، أَ الصالحينَ  هللِ ا بادِ عَّينا وعَّ  عِ  ه، السالفُ وبَر

َُ  دُ ه  شَ ه" هذا التى ه ورس لُ دُ بْ ًدا عَ حمى مُ  أنى  دُ هَ شْ وأَ  إال اهللُ  أن ال إلهَ   . لُ وى ا
َِّ  : "الَّهمى  م يْ لُ  عَّ  آِل  تَ يْ َّى َما صَ   دٍ محمى  وعَّ  آلِ  دٍ عَّ  محمى  ص
 تَ َْ اَر َما ب  دٍ محمى  وعَّ  آلِ  دٍ عَّ  محمى  كْ ، وبارِ  يده مَ  ميده إن  حَ  إبراهيمَ 
 رِ بْ الَْ  عذا ِ و  مَ هنى جَ  من عذا ِ  ستعيذُ "، ويَ  يده مَ  ميده إن  حَ  ابراهيمَ  عَّ  آلِ 

عن  مُ َِّّ سَ ،  م يُ دَ رَ دع  بما وَ ، ويَ الِ جى الدى  المسيحِ  تن ِ وفِ  اتِ مَ مَ ا والْ يَ حْ مَ الْ  تن ِ وفِ 
ان في  ُ سارِ "، وعن يَ اهللِ  عَّيكم ورحم ُ  ه: "السالفُ يمينِ  ذل ، وإنَ    ٍ يى  ِ اَل هَ 
َُ  دِ ه  التشَ  ا بعدَ رً بَِّ كَ مُ  ضَ هَ نََ   ٍ باعيى أو رُ  بَ)الحمُد(  َالثاني ِ   يَ ِْ   ما بَ َّى وصَ  لِ وى ا

لكن َتُضم  نفَسها  همثَُّ  ا. والمرأةُ ًَ رِّ  َ تََ مُ  ه اُخيرِ دِ ه  شَ في تَ  سُ َِّ  ْ فْر  م يَ 
  ها. ينِ مِ يَ  بِ ا في جانِ هَ يَْ ََّ جْ رِ  لُ دِ سْ وتُ 

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 . ]با  صف  الصالة[ تعا،: قاح املونف 

أرا  يُ ُينها  الد )صف  الصالة(، وة()صف  الصالو قا ال اب ط عاا معقصٌ  ل يان 
، و ة  فة الوال  الد يريو أن تعا،  ة  فة  ال  الن   املؤُلف 
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يقرر ا وأن يوفها مجي  الفقهال؛ فكين واحو  من الفقهال حين ا يعقو باباا لوفة 
، و م أ هوون يف الوال   ص يريو أن يُ نُي  فة  ال  م،ن   فة  ال  الن  

 . ة هل ، فال ش  أن اا ي  أرا  أن يُ نُي  فة  ال  الن  ا اب
فيها أمصٌر جم ٌ  عليها وم فٌق ال  الف فيها، وفيها أمصٌر  و فة  ال  الن  

اُ  لف فيها؛ ا  لف العل ال عليهم رمحة اهلل تعا، يف مشروعي ها؛ اما لال  الف 
 حيان ي فق اا ي  عللأو مل تل د، ويف بعض اأ يف أ ا ث  د عن الن  

 ث ص ا. 
معنا ا أ ا من  فة الوال  املسنصحمة أو أن الن   ولكن  ين ث ص ا عن الن  

  ؛ كهلسة االآ احة ملالا عنو من يقصح بأ ا ليسد فعلها هللاجة  أو لعارض 
ال  ، ولكن يقصح: "فعلها الن  مس   ة   ص ال يُنكر ورو  ا عن الن  

ا" ف كصن   جاحلي ا. تع وا
فعلل كين حاح.. املقوص   نا: أن  فة الوال  كين الفقهال عليهم رمحة اهلل تعا، 

 .يريوون فيها تقرير  فة  ال  الن  
 . ها(تِ ن إقامَ " مِ دْ "قَ  عندَ  يافُ الِْ  ن  سَ )يُ 

  عندنا هنا أمران قبَ الصالة، وهما:اهن.. 

  ب أن يكصن  قاح: ُيسم  ُيس  ب القيام للوال   م   الْياف إل  الصالة:
صله: من ق )"قد"(، عنو قصح املقيم: )عن "قد" من إقامتها(يكصن قيامه للوال  

"قو قامد الوال "، فهقا  ص مصل  اآ   اب القيام، و قا  ص املق ب، وور  
،  ومن تأكو  قا عنو يف  قا حوييٌت فيه لعف، وور  عن بعض الو ابة 
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صا: "اها   ين املسهو، وشري املقيم يف ا قامة، اأ  اب عليهم رمحة اهلل أ م قال
هكره ، و ]اُقناع[" و قا هكره  احب )قد(فين  ة له أن ألي ليقصم عنو 

 وغيه.  ]شرح العمدة[تعا، يف  الشيخ/ تقة الوين بن تي ية 
؛ يأمر م وتسصية الوف (:س يُ  الص ِّ اُمر الثاني مما ُيسن قبَ الصالة: )تَ 

آ صوا يرمحكم اهلل"، ويكصن تسصية الوف باملناكب واأكعب ا مام يقصح: "ا
 وليي بأطراف القوم، ليي مبقوَّم أ اب  القوم. 
  قا ق ين الوال ، بواية الوال  مباها ي وأ  الته 

 . "(أَبرُ  : "اهللُ )ويْ لُ 
 قا  ص مف  هلل الوال ، والوال  ك ا آ ق معنا يف تعريفها:  ة أقصاٌح وأفعاٌح 

  ٌة بال ك ي. ووص ٌة مف  
  وهنا في ق له: )"اهلل أَبر"( مسائَ:، )يْ ل: "اهلل أَبر"(اهن 
، ال ر"()"اهلل أَبأحمه ال أيئ أل لفظ  غي  قا للفظ  المسعل  اُول : -

 أيئ غيه. 
: أن  قا القكر من أهكار وهي -وستعتي بعد قَّيَ-المسعل  الثاني  -

، أيئ اال اها تلفَّظ به املوُلة بوغيه من اأهكار ال  )"اهلل أَبر"(الوال   وصت 
 وآيأش معنا بعو قليين بيان  قا. 

 "اهلل أَبر"()وهلقا لص أحمه حرَّك قل ه بلفظ ال ك ي؛ فأم،رَّ علل قل ه وقاح بقل ه: 
  ون كري  لساحمه وشف يه، أيئ والَّ ال  ال أيئ. 
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يئ، والهلل  قا ال أ لص حرَّك لساحمه وشف يه  ون  صته، فهين أيئ والَّ ما أيئ 
 املق ب، و قا ىين  الف. 

أما الرت ة اأو، و ة بالقلب من غي اللسان  قه ال جتيئ اتفاقاا، فإن حرَّك لساحمه 
  ون  صت  فهقا يف اجياحله قصالن للعل ال، لكن املق ب: أ ا ال جتيئ. 

 لص أحمه قاح: " هلل أكم" ما رأيكم  ال توهلل  الته.  -
  بالقكر املطلصب و ص تك ي اهلل، بين  قا اآ فهام "آؤاح". ملاها  أحمه مل يأش

لص أحمه قاح: "الاله أكم" ما رأيكم  فيا  يف مو لفظ اااللة ُأيئ و،الَّ ال   -
 أيئ. 
نه ُلص أحمه أش   الف  ة يف قصله: "اهلل أك ار" فهعلها ألفاا  ال جتيئ؛  -

 . يحيَ المعن  ويخر  عن معن  تكبير اهلل 
: يريو أن يُطُرب بوصته، في و يف و قا يُ  ن  ه له؛ أن بعض الناو يأش ف لالا

 مصال  كيين املعىن، و قا القل قيين  نا يقاح كقل  يف ا هان. 
 اهن.. ال ك ي، ما  فة ال ك ي  اللفظ وعرفناه، ما  ف ه  

 . ( دِ الس َ  هِ يْ بََ كِ نْ مَ  وَ ذْ حَ  مدودةً مَ  اُصاباِ  يِ تَ  مَ مُ ضْ مَ  هِ يْ دَ ا يَ )رافعً 

 إذن ُيطَّب منه  ال   أم ر عند التكبير: 
 : رف  يويه. اُمر اُول -
 : أن تكصن اليوين مض صمة اأ اب . اُمر الثاني -
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ا حقو ، يعا: تكصن رؤوآه )حذو منكبيه(: أن يرفعها ا، اُمر الثال  -
  يعا برؤوآه ا. )حذو منكبيه( ]اُقناع[:املنكب، ك ا حمصَّ عليه يف 

ؤُلف فاحلو ا ال ت علق بال ك ي، وااا ت علق بالسهص ، لكن حماآب   ألاف امل
و يعا: أن ول  اليوين حق )َالس  د(هكر ا  نا من باب هكر النمثاحلر، فقاح: 

 املنك ني يكصن يف ال ك ي ويكصن أيضاا يف السهص . 
  د()َالس و قا معىن قصله:  )حذو منكبيه(عنو آهص ه أين تكصن يويه  

 يف السهص .  )حذو منكبيه(تكصن يعا: ك ا 
تعا، ا، مسألة ااهر بأهكار الوال  من ال ك ي وغيه،    احم قين املؤُلف 

ر هبا  ففرَّل بني ا مام وغي ا مام، أما ا مام ف ا ُحك ه يا   ين مهر هبا أو حُمسه
 شيخ 
 . (همن خَّفِ  اُمافُ  ِماُ )وُيسْ 

ب منه أن ُيس   من  لفه، وا اي ا مام اهن  قا ُحكم ا مام: أن ا مام يُطل
 من  لفه  قا يس ل جهر وال اآرار   قا جهر. 

ر خمس :   ومراتب الَذ
 ر بالَّْب دون تحري  الَّسان.: اُول   الَذ

و قا قلنا لكم: ال أيئ يف شةل  من اأهكار، ال يف فرلها وال يف حمفلها، يعا 
: يف فرلها لص قاح: "اهلل أكم" بقل ه أ كري  اللسان  و قرأ الفاكة بقل ه  ونملالا

ال أيئ، كقل  يف أهكار الو ا  واملسال، كقل  يف قرال  القر ن؛ احمسان يريو 
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ََِتاِ  َمْن قَََرأَ َحْرفً »أن يقرأ القر ن لي ُوين اأجر املرتب علل قرال  القر ن  ا ِمْن 
ََُّه ِبِه َحَسَن ه، َوالَحَسَنُ  ِبَعْشِر َأْمثَالِ  فيه من ال لفظ وال يكفة يف  ال بو «َهاالَّىِه فََ

 هل  هكر القلب. 
 : هي تحري  الَّسان بال ص ٍت.  الرتب  الثاني 

كيف كري  اللسان بال  صت  أن ُيكُم ملالا فيقصح: "....." حرَّك لساحمه، 
، و قا علل املق ب ال أيئ، املسألة فيها  الف،  لكن مل يوور منه أل  صت 

ي جميئ  يف اأهكار، و قه املسألة هلا فروي كلي ، يعا لكن املق ب أن  قا غ
  قا ال حمعوره هكراا. 

ن هذا ُوهلقا.. لص أن اهللاحلض حرَّكد لسا ا با يات علل  قا الن ص ال تأ ؛ 
 ال يُعد قرا ًة، وال تنعْد به الصالة. 

القاعو ؛  هوال لص أتل بأهكار السهص  االَّ مسألة واحو  يف املق ب  الفصا فيها  ق
فهعلصا كري  اللسان من غي  صت  مع ماا، م،ن يقكر ا  ليسد يف أبصاب 
الع ا ات، وال يف املعامالت،  قه يف الطالل، قالصا: "اها حرَّك لساحمه بالطالل 
من غي  صت  حمفق طالقه ووق "، فلص قاح الرجين المرأته: "......" حرَّك لساحمه 

الل  ون أن يوور  صتاا، املق ب: أحمه يق  هبقا  ون أن ي ل،فَّظ بوريهلل الط
 الطالل، فقط،  قه املسألة الصحيو ، وهلقا  رجد عن القاعو . 

  .الرتب  الثالث : هي أن يحرك لسانه ما ص ٍت ال ُيسما غيره 
يعا: أن حيوين أ ىن  صت، وأ ىن  صت أقرب أهن ل   ة أهحم ، ف عنا ا: 

: ين ا حمقصح: "ُتس   حمفس " يعااها  ور  صت ال بو أن تس   أحمد، ط عاا ح
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م  عوم املاحم ، كيف م  عوم املاحم   أحياحماا الصاحو ملالا يع ين يف مون  وازعال، 
، ف هو أحمه يقرأ  أو واحو مترَّت من فصقه طاحلر ، أو أ صات ازعال ومكيفات ملالا
علل عا ته فال يس  ، لكن لص احمعوم هل  املاحم  لس  ، فهين  قا جميئ والَّ ال  

جميئ، و قه مرت ة ا آرار، و ة املطلصبة يف حق املأمصم يف الولصات   قا
 علل ما يأش بعو قليين.  (33:12:12)

  .ر  الرتب  الرابع : رتب  ال هر بالَذ
ورت ة ااهر بالقكر ما معنا ا  أن ُيس   غيه، فأحما ا ن كالمة ا ن جهر والَّ 

 . اآرار  جهر، اهن  قه رت ة ااهر: أن ُيس   غيه
  .الرتب  الخامس : رتب  رفا الص ت لُيسما البعيد 

و قا اأ ين: أحمه غي مشروي االَّ في ا  حَّ الوليين عليه كا هان وال ل ية، واال يف 
 اأ ين: أحمه ال ُيشري امل ال ة يف رف  الوصت االَّ حييت ور . 

 و قه رت ة  ة ااهر والَّ فصل ااهر   قه فصل ااهر. 
ا شأحمه  قاح: "ا مام أهر؛ فُيس   من  لفه" أهر مباها  كين بالنس ة لإلمام م

اأهكار أهر هبا  ال، قاح: "أهر بال ك ي" و قا آيال املسألة عنو املؤُلف قاح: 
 و ص ال ك ي، يقوو: تك ي  ا حرام.  )وُيسما اُماف من خَّفه(

  وكقل  آاحلر ال ك ي، يعا: تك ي  ا حرام وتك يات االحم قاح. -
وكقل : ال س ي  "   اهلل ملن محوه"، وال   يو أهر به  ال؛ ال   يو  -

ر به.   ُيسه



557 
 

وكقل : السالم اأوح يف الوال ، يف الوال  السالم اأوح أهر به  -
ا مام، واللان  املق ب: يس   صن ا آرار يف السالم اللان، فيقصلصن: "اها جهر 

 بالسالم اأوح ُعلم أن اللان عق ه". 
قل : ُيس   ا مام م،ن  لفه وأهر يف القرال ، لكن يف أل الولصات  ك -

 قاح: يف الركعة اأو،، والركعة اللاحمية قاح: 
 . (نِ يْ رَ هْ الظ   ي غيرِ تَ لَ وى ه في أَ )َْرا تِ 

عنوحما المثهرين؛ المثهر والعور اآراٌر، ما عوا ا ي قل عنوحما: الفهر، وامل رب، 
 وليني منها و قا والهلٌل ومعروف. والعشال، ااهر مطلصٌب يف اأ

وكقل  أهر ا مام يف  ال  اا عة، يف القرال  يف اا عة، ويف العيو، ويف 
: يف اللاللة من  الكسصف، ويف االآ سقال، وُيسر في ا عوا هل ؛ كقرالته ملالا

ر بساحلر اأهكار.   امل رب، قرالته يف اللاليت والراب  من العشال، وكقل  ُيسه
 ة لإلمام، أما غي ا مام ماها يون   قا بالنس 

 . )وغيُره نفَسه(
ر وال أهر، وعنوحما  )غيره( يش ين عنوحما: املأمصم، و قا والهلل: أن املأمصم ُيسه

شخٌص   ر و ص: املنفر ، املنفر  خُييَّ علل املق ب، يعا  ا ر كالم املؤُلف 
  :ر؛ أحمه قاح ق ب: أن ن امل، لك)وغيُره نفَسه(تعا،: أن املنفر  ُيسه

 املنفر  خُييَّ يف ااهرية بني ااهر وا آرار. 
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ق ين   قا أقين ما أيئ يف القكر: أحمه ُيس   حمفسه ك ا بيَّناه )وغيُره نفَسه(وقصله: 
قليين، لكن املأمصم ُيشري له ااهر يف مسألة و ة: م  ُيشري ااهر لل أمصم  ما 

 ال أمني وآيأش بعو قليين. القكر القل يأش به املأمصم جهراا  " مني" 
احم هينا من تك ي  ا حرام، وعرلنا مسألة ااهر وا آرار، حمأش ا ن ا، ما بعو 

 ال ك ي، ماها حمون  بعو تك ي  ا حرام  
 . ه(تِ رى سُ  تحتَ  سراهُ  َع يُ َُ   ضُ بِ ْْ ) م يََ : قاح 

ما  يسراه( ع) م يْبضَ    قا بعو تك ي  ا حرام؛ اها كمَّ لإلحرام ول  يويه 
 ص كصي، أين الكصي   ص العمثم القل يفوين الكف عن القراي أو الساعو، 
العمثم القل يكصن من جهة ا هبام، عنوحما من جهة ا هبام  قا كصي، والقل من 

 جهة اخلنور الكرآصي، وما بينه ا الرآغ. 
 وعظمه يَّي اُبهافَ  عه وما يَّي    

 
 لَّخنصر الكرس ع والرسغ ما وسر 

   
 قا كصي اليسرم، ماها يع ين  يق ضه؛ فيق ض كصي يسراه بي ناه، و  يض  يوه، 
أين  كد آرته،  قا  ص الو يهلل يف املق ب: أحمه يض  الي ىن علل اليسرم 
كد السر ، و قا أ هلل يف اهللوييت قاله امام من أحل ة اثوثني قاح: "كد السرَّ  

حمه قاح: ليه رمحة اهلل تعا،، فإأ هلل يف اهللوييت" و ص ا مام/ اآ ال بن را صيه ع
"كد السر  أ هلل يف اهللوييت" ك ا يف مساحلين الكصآىل عن ا مام/ أمحو 

 تعا،. واآ ال بن را صيه 
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واآ طرا  أن حمقكر أن ولعها علل الوور من مكرو ات الوال   )تحت سرته(
م اهلل حفمثه-علل املق ب، و ص شاحل  ا ن، و ص قصح بعض مشاخينا وعل احلنا 

لكن املق ب: أن ولعها علل الوور مكروٌه، حمص عليه ا مام/ أمحو  -تعا،
  . تعا، ك ا يف مساحلين أيب  او 
 أين ينمثر ا ن   )تحت سرته(قاح: 

 . (هُ دَ س ِ مَ  رُ نظُ )ويَ 
فو هلل  ()وينظر مسِ َده: -عليه رمحة اهلل– كقا قرأت علل شيخنا/ ابن جمين 

، وان كان  قا من : م ضا الس  دُن المرادل وقاح: "وينمثر مسه،و،ه"؛ 
و  جهة الل ة والورف له وجه، يعا: الكسر له وجه؛ أن  ناك من قاح: ان مسهه
بالكسر مطلقاا يف مصل  السهص  ويف ال نال، وبعضهم فرَّل فقاح: مسهو  ص 
ال نال، وأما مصل  السهص  فيس ل "مسه،و" وهلا لص قلنا: "مسه،و" لكان أولهلل 

 يعا: مصل  آهص ه. ر مسَ ده()وينظيف املعىن، 
 هَ لَ  إِ اَل ، وَ كَ د    جَ الَ عَ تََ ، وَ  َ مُ اسْ  كَ ارَ بَ تََ ، وَ كَ دِ مْ حَ بِ وَ  مى هُ الَّى   َ انَ حَ بْ "سُ  :) م يْ لُ 

 ."(كَ رُ يَْ غَ 
تعا،، وعنوحما قاعو  آ قد   قا االآ ف ا  املخ ار عنو ا مام/ أمحو 

تعا، يف كين ع ا     و معنا وت كرر يف أبصاب كلي  و ة قاعو  ا مام/ أمح
ور ت و  َّد بوفات  م عو  ، آصال يف اأهكار أو يف اهليئات: "كين ما  هلل 

بوفات  فكلها جاحلي " ال يقاح يف أحو ا أحمه ممنصٌي أو مكروه؛ كلها  عن الن  
جاحلي ، ولكن قو خي ار بعضها فُيج ه علل بعض  الع  ارات ومرج ات، ك ا 
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: يف ملخ ار عنوه  هان بالح مر معنا يف ا هان: أن ا ، وك ا يأش معنا ملالا
، وك ا يف  ال  باب  ال  الكسصف: أن املخ ار  فة آ أش ان شال اهلل 

اخلصف، وك ا  نا يف االآ ف ا ؛ فإن  قا  ص االآ ف ا  املخ ار الصار  عن ع ر 
  . 
 . (ستعيذُ ) م يَ 

 آرًّا.  ) م يستعيذ(آرًّا والَّ جهراا  آرًّا، 
 . ا(رًّ سِ  َُ مِ سْ بَ ) م يَُ 

 عاحلو  علل و ف لالآ عاه  وال س لة، و ص كقل .  )سرًّا(وأكن أن معين كل ة 
 يعا: يقصح: "بسم اهلل الرمحن الرحيم" يس عيق، ما  فة ا(رًّ سِ  َُ مِ سْ بَ ) م يَُ 

االآ عاه   الوفة املخ ار  لالآ عاه  أن يقصح: "أعصه باهلل من الشيطان الرجيم"، 
 ين: "بسم اهلل الرمحن الرحيم".   ي س 

 و ين ال س لة من الفاكة  ماها يقصح 
 . ()وليست من الفاتح ِ 

ليسد ال س لة من الفاكة، ال س لة من الفاكة  الفاا لإلمام/ الشافعة عليه رمحة 
 اهلل؛ فإحمه أعلها من الفاكة، أما املق ب: فإ ا ليسد من الفاكة. 

الته والَّ ال  لص مل يقرأ ا آرًّا وال جهراا  حمقصح: وهلقا.. لص مل يقرأ ا توهلل  
  َّد  الته، لكن يس  ب ا تيان هبا، لكنها ليسد من الفاكة، فليسد من 

 الركن. 
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 بعو ال س لة ماها يون  
 . (الفاتح َ  ْرأُ ) م يَ 
ركٌن  -اهلل وآيأش  قا ان شال-آصر  الفاكة، والفاكة ركٌن  (الفاتح َ  ْرأُ ) م يَ 
ا مام وركٌن علل املنفر ، وليسد ركناا يف حق املأمصم، بين حي لها عنه ا مام، علل 

وهلقا املأمصم لص مل يقرأ الفاكة فوالته   ي ة، وآيأش معنا ما املصال  الد 
 يس  ب لل أمصم أن يقرأ فيها، أما الركنية فليسد ركناا علل املأمصم. 

وا فاكة؛ أن بعض الناو قو يقرؤ آيقكر ا ن املؤُلف ال  قير من م طالت ال
 الفاكة لكن علل وجه  ال حيوين به اجيال الوال  وال حيوين به ا تيان بالركن. 

 ما  صر هل   
رك : توالمسعل  الثاني : القط ، المسعل  اُول تعا،:  هكر املؤُلف 
 بعض الفاكة. 

 (. وطالَ  نِ يْ عَ مشرو  غيرِ  أو سك تٍ  رٍ َْ ها بذِ عَ طَ فعما الْطا فْال: )ف ن قَ  
امل طين اأوح لسصر  الفاكة لقرال  الفاكة: أن يقط  الفاكة، والقط  قو يكصن 

 غيرِ   تٍ أو سك رٍ َْ ها بذِ عَ طَ )ف ن قَ طصيالا وقو يكصن قوياا، فاملؤلف قاح: 
 . (وطالَ  نِ يْ مشروعَ 

 ار عنوحما ا ن تقسيم   ر: عنوحما أن القكر والسكصت اما أن يكصحما مشروعاا 
 غي مشروي.  أو
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ر المشروع مثَ ماذا  :  ملين لص أحمه آ َّهلل اهلل  فالَذ پ )عنو هكر ملالا

قاح: "آ  ان اهلل"،  قا من  صر  [5:]الفاتحة(  پ پ پ ڀ
 القكر املشروي. 

: قرأ  ي ني من  من  صر السكصت املشروي: آكصت املأمصم؛ بعو ما يقرأ ملالا
سكد؛  من الفاكة   شري ا مام يف القرال  فالفاكة   قرأ ا مام، قرأ املأمصم  ي ني

  ة له أن ، فينُنه ينبغي له وُيكره له أن ي اصَ الْرا ة أ نا  قرا ة اُماف
يسكد، فطاح آكصته ح  فرغ ا مام من السصر ، فرج  وأمت املأمصم يف آكة 

، فأمت ما عليه من الفاكة، يُ م والَّ ي يو  يُ م؛ أن عا مام اللاحمية ق ين الركصي ملالا
  قا السكصت آكصت مشروي. 

ٍر غير مشروٍع أو بسك ٍت غير مشروع:   أما إذا قطعها بَذ

 فإما أن يكصن قوياا فال تنقط  به املصاال ، فُيك ين الفاكة.  -
، ف ا اهللكم   -  أو أن يكصن  قا السكصت طصيالا

ليم غي  اهللكم ما  (وطالَ  نِ يْ مشروعَ  غيرِ  أو سك تٍ  رٍ َْ ها بذِ عَ طَ )ف ن قَ قاح: 
مأمصم  اعا  ا، فيليم غي املأمصم أن يعيو ا، فيليم ا مام ويليم املنفر ، وأما املأمصم 

 ُن الفاتح  أصاًل ليست واجب  عَّ  المعم ف. فال يليمه ا عا  ، ملاها  
ر  ال   أم ر:   أما بالنسب  لَّترك المبطَ لَّفاتح  فما ه   َذ

  ََ(شديدةً منها تَ  كَ رَ )أو ت : 
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: "اهلل و هلل ربه العاملني"، أو   قا اأوح: اها ترك من الفاكة تشويو ا، فقرأ ملالا
"اي،اك حمع و واي،اك حمس عني"، تر،ك ال شويو، ف نك ال شويو م طيٌن لقرال  الفاكة، 

 ملاها  الفاكة ركن والَّ ما  ة ركن  ركن. 
لصب أن ركن   ين املطواها أتل بالفاكة ما عوا حرف، أتل بالركن والَّ ما أتل بال

يأش بأكلر الفاكة والَّ املطلصب أن يأش بالفاكة كلها  الفاكة كلها؛ اها ترك 
 ُن التشديدة في الَّغ  العربي : هي عبارة عن حر تشويو ا فقو ترك حرفاا؛ 

ت حرفًا من حرو   ت التشديد فْد تَر ن وحر  متحرِّك ُشِدد، ف ذا تَر سَا
ن فال تصح الصالة. الفاتح ، إذن لم تعتي با  لَر

 ا(فً رْ )أو حَ : إذا ترك أيًضا  
أو ترك حرفاا من حروفها، اها ترك حرفاا من حروفها ف ك ملالا "الم" ال عريف يف 

 اأوح قاح: "محو هلل رب العاملني" ترك "الم" مل توهلل  الته. 
، وآيأش  قا ان شال اهلل يف باب ا مامة وحمُ نُي   صر  وكقل  لص أبوح حرفاا  رف 

ا  الح بالفاكة عنو كالم املؤلف ان شال اهلل عن امامة اأُمة، قاح: "اأمة 
 و ص م،ن ال حُيسن الفاكة" وحمُ نُي ان شال اهلل يف هل  املصل . 

   الص رة الثالث  لَّترك ماذا

  َا(رتيبً )أو ت . 
يب، فيقرأ تترك ال تيب؛ أن يأش بسصر  الفاكة كلها   ي   يا ا لكنه ي ك ال  

ة،   ا ية اأو،   ا ية اللاللة، ي قكر احمه ما أتل با ية اللاحمية فيج  يأش باللاحمي
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 غيرَ  فَ زِ لَ )يعص  ويأش بالرابعة، فهقا ال توهلل قرالته، ف ا الصاجب عليه  قاح: 
 ؛ أن املأمصم قلنا: ال جتب عليه. إعادَتها( معم فٍ 

 بعو الفاكة ماها يف 
َ   رُ هَ  ْ )ويَ   . ( ِ يى رِ هْ  َ في الْ  بآمينَ  الك

 . )بآمين(، وأهر املأمصم )بآمين( قا بعو قرال  الفاكة، أهر ا مام 
اح: و قا ت عاا لإلشكاح القل يف اأوح ملا ق )وي هر الكَ(واملنفر   املؤلف قاح: 

أطلق،  نا أطلق أن الكين أهر، وحنن حمقصح: ا مام واملأمصم ال  )وغيره نفسه(
ح أحمه أهر، أما املنفر  ان جهر بالقرال  جهر بال أمني، وان مل أهر بالقرال  اشكا

 ُن قَّنا: المنفرد يخيىر. فال أهر بال أمني؛ 
َ   رُ هَ  ْ )ويَ قاح:  ة يف الوال  يعا: اها أن تأش الفاك ( ِ يى رِ هْ  َ في الْ  بآمينَ  الك

 -ليهممحة اهلل تعا، عر -جهرية يقصح اا ي : " مني" جهراا،  الفاا لل نفية 
  الفاا ملق ب ا مام/ أيب حنيفة. 

 احم هينا من الفاكة، وقلنا: " مني"، حمأش ا ن ملا بعو ا، ما املطلصب 
 .(ها س رةً بعدَ  ْرأُ ) م يَ 

عن الركعة  ط عاا حنن ا ن حم كلم-ا ن يقرأ آصر  بعو الفاكة، وآيُ نُي املؤلف 
ة  عنوحما ثالثة ماها يقرأ بعو الفاك -ن يف الركعة اأو،اأو،؛ كمَّ وقرأ الفاكة، حن
 أمصر: يف الو هلل ماها يقرأ 

 . (َِ صى فَ مُ الْ   الِ من طِ  حِ في الصبْ  تك نُ  ها س رةً بعدَ  ْرأُ ) م يَ 
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قا ليي وان كان  -علل املشهصر  (َِ صى فَ مُ الْ   الِ )طِ و  (َِ صى فَ مُ الْ   الِ )من طِ 
أن طصاح املفوَّين  ص من "ل" ا،  -ملن هلمقكصراا ال يف ا قناي وال يف ا

"املرآالت"، ا قناي واملن هل وك ب املق ب ت فق، أو املشهصر من املق ب أن 
املفوَّين ي وأ من "ل"  قا ال اشكاح فيه، لكن كويو أن طصاح املفَّوين ا، 
"املرآالت" وأن الصآط من "املرآالت" ا، "الض ل"، وأن ما بعو "الض ل" 

لقر ن  قا القوار  قا مل يقكره أكلر اأ  اب، ااا هكروا أن "املفوَّين" ا،   ر ا
 ]الغاي [تعا، يف  أوله "ل"، لكن  قا ال فويين اع  وه الشيخ/ مرعة 

 و ص من زيا اته علل أ ليه. 
 قناي  ص يف اا   بني ا ]غاي  المنته [؛ أن ]اُقناع والمنته [ما أ اله  
 واملن هل. 

اته علل فهة من زيا  ]المنته [وال يف  ]اُقناع[مل ُتقكر ال يف   قه املسألة
عليه رمحة -أ لينه، والقل أهكره: أحمه مل ي وأ ا بقصله: "وي هه"، والعا   أن مرعة 

يقصح:  ه []اُقناع، والمنتاها أتل بأشيال ليسد يف  ]الغاي [يف  -اهلل تعا،
قصح: "وي هه  ، فيست من أصَّيهحت  يُبيِّن أن هذه من عنده ولي"وي هه كقا"؛ 

كقا"  رأاا علل كالم اأ  اب، أما  قا املصل  فقكر ا ومل يُقُوم ق لها قصله، 
 ومل يقكر ق لها قصله: "ي هه". 

من   ِ رِ غْ مَ في الْ و  َِ صى فَ مُ الْ   الِ من طِ  حِ في الصبْ  تك نُ  ها س رةً بعدَ  ْرأُ ) م يَ 
 . ه(اطِ سَ وْ ه، وفي الباقي من أَ صارِ قِ 
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من "عامة" ا، "الض ل"، قواره: بعو "الض ل" ا،   ر  )أوساطه(رفنا وع
 القر ن. 

القرال  يف الوال  تكصن بأل قرال   قرال  حفص والَّ بقرال  عا م وال بقرال  
  حماف ، والَّ بأل قرال   ماها يقصح املؤلف 

 .(ثمانَ عُ   ِ حَ صْ عن مُ  خارج ٍ  بْرا ةٍ  الصالةُ  ح  صِ )وال تَ 
أ ا حمسان بأل قرال   من القرالات الو ي ة، لكن ال أصز أن يقرأ ا اهن.. يقر 

، والقرالات العشر كلها مصافقة ملو ف عل ان بقرال    الف مو ف عل ان 
هبا  ال توهلل )بْرا ٍة خارجٍ  عن مصح  عثمان(ما فيها اشكاح، لكن القرال  

 . الوال  وت طين الوال ، ولص  هللَّ اآنا  ا  ولص  هللَّ اآنا  ا
م  أن املق ب عنوحما املع  و يف أ صح الفقه: أن القرال  الشاه   قه الد ال توهلل 

 هبا الوال  أ ا حهة يف اأحكام، لكن ال يوهلل أن يقرأ هبا يف الوال . 
 احم هينا من الفاكة وما بعو ا. 

  :طبًعا عندنا  الث سكتات في المذهببعو قرالته وق ين ركصعه 
 القرال .  آك ٌة بعو ال ك ي وق ين 
  . وآك ٌة بعو الفاكة وق ين السصر 
  .وآك ٌة بعو السصر  وق ين الركصي 

  قه ثالثة آك ات، بعوما يسكد  قه السك ة ماها يون   يرك . 
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 .(هِ يْ دَ ًرا رافًعا يَ بَِّ كَ مُ  اُ ََ ْر ) م يََ 
 تعا، آ ة أمصر مشروعة يف الركصي:  هكر املؤلف 

 يعا: مكماا أثنال احم قاله.  ًرا(بَِّ كَ )مُ أوَّح شةل قاح:  (اُ ََ ْر ) م يََ قاح: 
ام   .. تك ي االحم قاح م  يكصن  ال ك يات،  ين  قه ال ك ي  هكر قيوهنا ننتبه

 ال، فال جتيئ يف القيام. 
  ين  ة هكر ركصي   ال، فال جتيئ يف الركصي. 

ااا  ة هكر احم قاح، فال بو أم تكصن بعو كركه من قيامه وق ين أن يس قر يف 
ركصعه، يف  قه املرحلة ما بني القيام والركصي، فلص قوَّمها واق ور عليها ق ين، يعا 
ق ين ما يرك  قاح: "اهلل أكم" ومل ي  رك   شري يف اهللركة بعو ال ك ي، حمقصح: 

؛  ملين:  ،ُنه أت  بالتكبير في غير محَِّّه قا حك ه حكم من مل يكم أ الا
 ه عن ال شهو  ال أيحله. واحو قرأ ال شهو و ص قاحلم  ين أيحل

اهن  قا أتل بال ك ي يف غي ىله، ملله ملين من ترك ال ك ي؛ فإن كان ع واا 
 فاملق ب: عوم   ة الوال ، وان كان آهصاا: فإحمه ُأم بسهص  السهص. 

  قه املسألة اأو، يف الركصي: أحمه ُيكُم. 
 . (هِ يْ دَ )رافًعا يَ املسألة اللاحمية  
م  اب وال ركصعه، يعا أيضاا: م  يكصن رف  اليوين  عنو اب وال  )رافًعا يديه(

الركصي، يرف  يويه عنو اب وال الركصي، و قا املصل   ص املصل  اللان من رف  
 اليوين. 
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   تك ي  ا حرام. فالم ضا اُول ما ه 
   عنو الركصي. والم ضا الثاني

 . حمقكر هبا وآ أش معنا مصال  أ رم ان شال اهلل 
ا  قا  (هِ يْ َبتََ ُر )  يض  يويه علل ما اُمر الثال  المشروع في الَر ع بعدما يَر

 اأمر اللاليت. 
 . (ي اُصاباِ تَ جَ َفرى )مُ أ ا تكصن  اُمر الرابا:
 . ه(رُ هْ ا ظَ ست يً )مُ : يكصن  هره مس صياا، قاح: اُمر الخامس
 . ("يمِ ظِ عَ الْ  يَ بِّ رَ  انَ حَ بْ : "سُ ْ لُ )يَ : اُمر السادس

  قه آ ة أمصر يف الركصي. 
كين ما حمقكره ا ن  ين  ص واجب والَّ ركن والُ آَّنة  آي  نيَّ الحقاا ان شال اهلل؛ 
آيُ نُي املؤُلف اأركان والصاج ات والسنن، آيقصح: اأركان كقا والصاج ات كقا، 
ة فوما عواه فهص من السنن، فال حاجة أن حمن ه عليه ا ن، ا ن حمريو أن حمعرف  

 الوال  الكاملة بسننها و  اهبا وأركا ا وواج ا ا. 
 بعو الركصي ماها يفعين 

بتيه مُ   يَ بِّ رَ  انَ حَ بْ "سُ  : لُ ْمست يًا ظهره ويَ  ي اُصاباِ تَ جَ َفرى )ويضعهما عَّ  َر
 . "(يمِ ظِ عَ الْ 
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واملس  ب ثالثاا ك ا تعل صن، وُيس  ب الييا   أيضاا، يعا: ليسد اللالث 
لل، خبالف "رُب اغفر ل" بني السهوتني؛ فإ ا ثالثة ال تس ي ات حو أع

 تس  ب عليها الييا  ، وآيأش ان شال اهلل. 
 "، وبعدَ هُ دَ مِ حَ  نْ مَ لِ  اهللُ  اَ مِ "سَ  :ده ومنفرِ  إمافه  قائالً  هِ يْ دَ ه ويَ رأسَ  رفاُ ) م يَ 

من  تَ وْ ما شِ  َ َ ، ومِ اُرضِ  َ َ ومِ  السما ِ   َ َْ ، مِ دُ مْ حَ نا ول  الْ بى هما: "رَ يامِ قِ 
 . " فْر(دُ مْ حَ الْ   َ لَ نا وَ بى ه: "رَ عِ فْ في رَ  "، ومعم فه بََْعدُ  شي ٍ 

 ية: ما املشروي له  املشروي له اأمصر ا ت ه(رأسَ  رفاُ ) م يَ ا ن رف  رأآه، قاح: 
رف  يويه، و قا املصل  اللاليت يف رف  اليوين، و ص املصل  اأ ي  اُمر اُول:

، يعا  قه اللالثفي ا ي علق بالولصات  ة املع ا  ، أما  ناك  لصات أ رم ملالا
مصال   ة املصال  امل كرر  لرف  اليوين: عنو تك ي  ا حرام، وعنو الركصي، وعنو 

 الرف  من الركصي، ثالث. 
 -عليه رمحة اهلل تعا،-بقة راب : عنو القيام من ال شهو اأوح ا مام/ أمحو 

أن  قا املصل   :-عليه رمحة اهلل تعا،-عليه  املع  و يف مق  ه و ص القل حمصَّ 
 أحمه ال يرف  فيه. 

تعا، عن رف  اليوين عنو القيام من  وهلقا.. ملا آئين ا مام/ أمحو 
ال شهو اأوح قاح: "أما أحما فال أرف ، وم،ن رف  ف ا أقربه!" يعا ما معىن "ما 

يفعين  أحما ال أقرب ممن أقربه!"  أحما مر  قل ها، فصاحو  ن أن "ف ا أقربه" يعا
 قا، أ هره  هراا يعا، و قا من آصل الفهم، "ما أقربه"  قه "ما" ليسد حمافية، 
 قه "ما" تعه ية، يعا: أحمه قصٌح قريب، واهللوييت فيه الو يهلل، ملا  هللَّ اهللوييت 
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ول وأكلر اهللوييت مل ير  فيها، فكأن اهل -يعا عنوحما حوييٌت واحو-قاح: مل ير  
في ا يرم ا مام/ أمحو عوم الرف ، فا  ار عوم الرف ، قاح: "أما   اأكلر للن 

 أحما فال أرف ، وم،ن رف  ف ا أقربه!" يعا: قصٌح قريٌب وجيٌه له حٌظ واع  اٌر و ليين. 
ما بل ه اهللوييت والَّ بل ه  بل ه اهللوييت، لكنه له فيه حممثٌر  (11:34:40)

ين  قا راج  ا،  قه القاعو  أو : " -وتر  –وا  يار ك ا قلنا، وقو يرج   قا 
ال " فيه تر  : أحمه  ين  قا راج  ا، قاعو  أن  قا اأمر ور  بوفات، يعا كصحمه 

رف ، ومق ضا ا أحمه مل يرف ، ويف أحا ييت  مل ير  يف أحا ييت كلي  أن الن  
 ور  الرف ، فا  ار عوم الرف ، أو أن  قا باٌب   ر اهلل أعلم. 

 / أمحو  قه ثالثة مصال . علل كين حاح.. ا مام
 ( احل اا يعا ليسد) هناك م اضا أخر  لَّرفا ليست في الصَّ ات المعتادة

  :وهي
يف آهص  ال الو ؛ اها قرأ " ية السهو " وأرا  أن يسهو م  أن اأ ين اهلصل 

 للسهص  ال يكصن فيه رف ، لكن  نا يرف . 
ت وأرا  أن يسهو فإحمه أيضاا: بعو القنصت؛  عال القنصت، اها  عا  عال القنص 

 يرف  يويه أيضاا. 
 تك يات ااناز . 

 أيضاا: تك يات العيو وتك يات االآ سقال. 
  قه من مصال  الرف . 
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 : أحمه يرف  يويه أثنال رفعه. إذن اُمر اُول في الرفا من الَر ع
، م  يكصن قاحلالا  قاح: ا مام واملنفر  أثنال رفعه يقاُمر الثاني ح: "   ص : قاحلالا

اهلل ملن محوه"، اهن "   اهلل ملن محوه" هكر احم قاح والَّ هكر ركصي والَّ هكر قيام  
هلل مصل  االحم قاح(،  قا لإلمام ولل نفر  "   ا)هكر احم قاح يؤتل به يف مصلعه 

 ملن محوه". 
عو ب ا مام واملنفر  أثنال االحم قاح يقصح: "   اهلل ملن محوه"، بعو اآ   امه قاحل اا،

 لسما ِ ا  َ َْ ، مِ دُ مْ حَ نا ول  الْ بى )وبعد قيامهما: "رَ قيامه ا ماها يقصالن  قاح: 
 قا كله مس  ٌب، أو كله  (بََْعدُ  من شي ٍ  تَ وْ ما شِ  َ َ ، ومِ اُرضِ  َ َ ومِ 

مشروٌي، أوَّله واجب: "ربنا ول  اهلل و"  قا واجب، والييا   عليه مس   ة أو 
  مشروعة ملن  لإلمام واملنفر .

ه: عِ فْ في رَ  )ومعم فه ي قل عنوحما الونف اللاليت و ص: املأمصم، ما حك ه  قاح: 
  )في رفعه(عا ، ماها ي)في رفعه(يعا: ويقصح املأمصم  " فْر(دُ مْ حَ الْ   َ لَ نا وَ بى "رَ 

يف أثنال رفعه: "ربنا ول  اهلل و" فربنا ول  اهلل و بالنس ة لل أمصم هكر قيام والَّ 
 وليسد يف القيام أثنال الرف ، فإها اآ  م قاحل اا يسكد.  هكر احم قاح  احم قاح

 نا   ر()فْما معىن  )فْر( )"ربنا ول  الحمد" فْر(، وقصله: )فْر(  قاح: 
"مَ  السما  )يعا: ال ُتشري له الييا  ، خبالف ا مام واملنفر  ُتشري له الييا   

)"ربنا ول  نوه اال ، أما املأمصم فال ُيشري له الييا  ، ما عومَ  اُرض"(
لين يعا يا اهلل يأش هبا يف أثنال االحم قاح، أثنال االحم قاح ال ي س  أ الا مل الحمد"(
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ُْ ُل ا: رَبَىنَا وإِ »قاح:   قا، والن   َماُف: َسِمَا اهلُل ِلَمْن َحِمَدُه، فََ ُِ َذا قَاَل ا
  .«َلَ  اْلَحْمدُ و 

 ن  أن ال : قا هبقا اهللوييت واآ ولصا علل ،أحمه بعو القيام يسكد :املق ب
ُْ ُل اف ِ »قاح:  ا عقب قصله: "   يعا فقصلص  «َذا قَاَل: َسِمَا اهللُ ِلَمْن َحِمَدُه، فََ

ملن محوه" م اشر  تقصح: "ربنا ول  اهلل و"، اها قل ها م اشر  عقب "   اهلل ملن 
م  قاحل اا امحوه" آ ق  يف أل مصل   أثنال االحم قاح، أما اها جعل ها بعو اآ   
   ار يف وقد بني...، يعا تسكد   تقصح، فهنا ال يُقاح: فقصلصا. 
  احم هينا ا ن من الرف  من الركصي، حمريو أن حمسهو، ماها يقصح املؤلف 

 م  هِ يْ دَ  م يَ  هِ يْ تََ بَ َْ  م عَّ  ُر  هِ يْ ََّ جْ أعضاٍ   رِ  ًرا ساجًدا عَّ  سبع ِ بَِّ كَ مُ  ر  خِ ) م يَ 
ٍَ ه فِ نْ ه ما أَ تِ هَ بَْ جَ  عن  هِ يْ دَ ضُ ي عَ  افِ ه، ويُ   دِ سُ  ليس من أعضا ِ  ول  ما حائ
 .  "(ََّ عْ اَُْ  يَ بِّ رَ  انَ حَ بْ "سُ  :ويْ لُ  هِ يْ َبتََ ُر  قُ رِّ فَ ه، ويَُ يْ ِخذَ ه عن فَ نَ طْ وبَ  هِ يْ بََ نْ جَ 

َلِّ  عدة أم ر: قا السهص ،  ر الم   والمطَّ   في الس  د َذ
 ضاا هكر احم قاح يقاح أثنال  روره: أحمه خيهر للسهص  مكماا، و قا أياُمر اُول

 وأثنال  صيه وليي حاح السهص  وال حاح القيام. 
عضال ، أ : أن يكصن السهص  علل الس عةه المسعل  الثاني  التي ُتشرع في الس  د

 و قا فرٌض يف السهص ؛ أن يكصن السهص  علل اأعضال الس عة. 
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) م أرض، ط عاا رجليه علل ا (هِ يْ ََّ جْ )رِ   قاح: أوح شةل وما ترتيبها في النزول
يب حميوح  قه اأعضال  قا  ص ترت ه(فِ نْ ه ما أَ تِ هَ بَْ ،  م جَ هِ يْ دَ ،  م يَ هِ يْ تََ بَ َْ عَّ  ُر 

 ا، اأرض. 
ذا ُن هاها مل يض   قه اأعضال أو بعضها علل اأرض  مل يوهلل آهص ه؛ 

 . جز ه من فرض الس  د
؛ ك ا لص جعلص أحمه ولعها علل اأرض، لكن جعين بينها وبني اأ ين رض حاحلالا

، فنقصح:  َ عَّ  هذا الحائملالا الطاقية  كقا علل اا هة، فسهو علل حاحلين 
  ن عين:

َه ليس من أعضا  الس  د مثَ :  قه الطاقية، أو الع امة، أو الش اغ، أو حائ
ول  ق اش، أو شةل من  قا الق يين، اهللاحلين  قا القل ليي من أعضال السهص  

 فنقصح: حوين السهص  علل اأعضال الس عة و هلل آهص ه. ال أن  من الو ة، 
؛ ول  يوه اليسرم   فصقها اليو الحائَ من أعضا  الس  د: الن ع الثاني

ضً ا ُنه جعَ الحائَ عالي ىن   فصقها اا هة، ما رأيكم  ال يوهلل آهص ه؛ 
ٍَ ، و قا معىن قصله: من أعضا  الس  د  ه(  دِ سُ  ليس من أعضا ِ  )ول  ما حائ

 فال يضر هل ، خبالف اهللاحلين القل يكصن من أعضال السهص . 
 ه(يْ ِخذَ ه عن فَ نَ طْ وبَ  هِ يْ بََ نْ عن جَ  هِ يْ دَ ضُ ي عَ  افِ )يُ مما ُيشري يف السهص : اجملافا ؛ أن 

 فال تكصن الرك  ان مل وق ان.  (هِ يْ َبتََ ُر  قُ رِّ فَ )يَُ وأيضاا 
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، قاح  احب ا تُفرَّلوكيف يون  يف قوميه  يفرقه ا والَّ يض ه ا  املق ب: أ 
 : ]النظم ال َّي[

ذا ت جيه      َ  تفريَ رجَّيه
 

 لْبٍَّ  أصابًعا وجيه 
   

 وهكره بعض اأ  اب. 
 هص . احم هينا من الس  "(ََّ عْ اَُْ  يَ بِّ رَ  انَ حَ بْ )"سُ  وكقل  يقصح يف آهص ه:

 ماها بعوه 
 رْ فِ اغْ   ِّ "رَ  :، ويْ لُ اهُ نَ مْ ا يُ ناصبً  سراهُ ا يُ شً رِ تَ فْ مُ  سُ  َِّ ا، ويَ رً بَِّ كَ ه مُ رأسَ  رفاُ ) م يَ 

 .ي"(لِ 

  :وفيه  ال   أم ر مشروع اهن ا ن الرف  للهلصو بني السهوتني، 
 ال ك ي؛ وال ك ي ك ا قلنا: يكصن أثنال رفعه.  اُول: -
 سُ  َِّ ويَ ):  فة االصو؛ أن يكصن يف جلصآه مف شاا، قاح: اُمر الثاني -
 . (اهُ نَ مْ ناصًبا يُ  سراهُ ا يُ شً رِ تَ فْ مُ 

  .ي"(لِ  رْ فِ اغْ   ِّ )"رَ أحمه يقصح بني السهوتني:  اُمر الثال : -

ُُ   الثاني َ  دُ  ُ سْ )ويَ   .ول (َا
 السهو  اللاحمية كالسهو  اأو،.  
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 اُ فَ رْ  م يََ )احم هينا من الركعة اأو،، حم  ل حمقصم للركعة اللاحمية، ماها حمون   قاح: 
 .(ََ هُ إن سَ  هِ يْ تََ بَ َْ ًدا عَّ  ُر مِ تَ عْ ه مُ يْ مَ دَ قَ  ورِ دُ ا ناهًضا عَّ  صُ رً بَِّ كَ مُ 

ع  الثاني :   إذن هذه  ال   أم ر في الْياف إل  الَر
 أن ُيكُم أثنال القيام، أثنال الرف ، ال بعو اآ   امه قاحل اا.  -
 : أن ينهض علل  وور قوميه. اُمر الثاني -
 ا: أن يع  و علل رك  يه ال علل اأرض، لكن ملَّا كان  قاُمر الثال  -

ًدا عَّ  مِ تَ عْ )مُ تعا،:  اأمر قو يشق علل بعض الناو قاح املؤلف 
 ، فإن شقَّ اع  و علل اأرض. (ََ هُ إن سَ  هِ يْ تََ بَ َْ ُر 

ما  فة الركعة اللاحمية  ا ن ق نا للركعة اللاحمية، ما  ف ها  أعطاك املؤُلف  ف ها 
 . َذل (  ي الثاني َ َِّّ صَ )ويُ فقاح: 

  ديدَ وت ذَ والتع    واالستفتاحَ  )ما عدا التحريم َ  ما عوا أربعة أمصر ما  ة 
 .( ِ يى النَِّ 

كن في أربع  لاهن  فة الركعة اللاحمية كوفة الركعة اأو، متاماا، ما حن ال حمعيو، 
 : أم ر تختَّ 

ركعة ، يف الهي تكبيرة اُحراف  )التحريم (ما  ة  )التحريم ( اُمر اُول:
 ما يف تك ي  احرام.  اأو، ُتكُم لإلحرام، اللاحمية

  عال االآ ف ا ، فهص يف اأو،  ون اللاحمية.  اُمر الثاني:
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عة "أعصه باهلل من الشيطان الرجيم" فإحمه يكصن يف الرك (ذَ )التع   : واُمر الثال 
 اأو،  ون اللاحمية. 

، وأما ةفالو صح ا، الوال  ال بو فيه من حميَّ  ( ِ يى النَِّ  )ت ديدَ قاح:  واُمر الرابا:
 القيام للركعة اللاحمية فال حاجة فيه ا، جتويو حميَّة. 

 احم هينا من ركع ني ا ن، حم  ل ملي لل شهو، ما  فة هل  
  نَ مْ يُ الْ  رَ صَ نْ خِ  ضُ بِ ْْ ، يََ هِ يْ ِخذَ عَّ  فَ  داهُ ًشا، ويَ رِ فتَ مُ  سُ  َِّ ) م يَ : قاح 
 رُ سُ بْ ه، ويََ دِ ه  شَ ها في تَ تِ ابَ بى بسَ  شيرُ  ، ويُ طَ سْ ها ما ال ُ إبهامَ  َُ َِّّ حَ ها ويُ رَ صَ نْ وبِ 
 ها النبي  عَّي  أي   سالفُ ، الباتُ والطيِّ  والصَّ اتُ  هِ َّى لِ  اتُ يى حِ : "التى ْ لُ   ويَ سرَ اليُ 
اتُ  اهللِ  حم ُ ورَ   أن ال إلهَ  دُ هَ شْ ، أَ الصالحينَ  اهللِ  بادِ عَّينا وعَّ  عِ  ه، السالفُ وبَر

َُ  دُ ه  شَ ه" هذا التى ورس لُ  هدُ بْ ًدا عَ حمى مُ  أنى  دُ هَ شْ وأَ  إال اهللُ   .(لُ وى ا
 فيقصح:  بعو ال شهو اأوح ُيكُ ين الوال  علل الن  

َِّ  : "الَّهمى ) م يْ لُ  عَّ  آِل  تَ يْ َّى َما صَ   دٍ محمى  وعَّ  آلِ  دٍ عَّ  محمى  ص
 تَ َْ اَر َما ب  دٍ محمى  وعَّ  آلِ  دٍ عَّ  محمى  كْ ، وبارِ  يده مَ  ميده إن  حَ  إبراهيمَ 
 عذا ِ و  مَ هنى جَ  من عذا ِ  ستعيذُ "، ويَ  يده مَ  ميده إن  حَ  اهيمَ إبر  عَّ  آلِ 

 . (دَ رَ دع  بما وَ ويَ  ،الِ جى الدى  المسيحِ  تن ِ ، وفِ اتِ مَ مَ ا والْ يَ حْ مَ الْ  تن ِ ، وفِ رِ بْ الَْ 
عنوحما ا ن االصو لل شهو،  قا ال شهو اها كاحمد الوال  ثناحلية  قا ال شهو 

عرفنا  ا(شً رِ فتَ مُ  سُ  َِّ )يَ و فيه  قاح: اأ ي، أليي كقل  ! ما  فة االص 
 االف اش، واالصو يف الوال  كله اف اش االَّ ال شهو اللان، ملَّا تقصح: "اال ال شهو
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نه ُاللان" تعرف احمه الوال  الد ليي فيها اال تشهٌو واحو جلصآها اف اش؛ 
 ، اهن  ص اف اش. هذا ما فيها تشهد  اني
ها  قاح: ، الي ىن كيف يون  في(هِ يْ ِخذَ عَّ  فَ  داهُ )يَ  ما  فة ول  اليو  قاح:

ها إبهامَ  َُ َِّّ حَ يُ ) قا اخلنور يق ضه،   بنور الي ىن،     (نَ مْ يُ الْ  رَ صَ نْ خِ  ضُ بِ ْْ )يََ 
 نو "لفظ اااللة". عنو هكر اهلل، ع ه(دِ ه  شَ ها في تَ تِ ابَ بى بسَ  شيرُ  ، ويُ طَ سْ ما ال ُ 

نو  : "احممثر!  ين املرا  عنو هكر لفظ "اهلل" أو ع]حاشي  المنته [قاح اخللصش يف 
كين لفظ   حَّ علل "اهلل" ح  اللهم والض احلر"، قاح اخللصش: "احممثر!"   قاح: 
"فلياج "، وبعو ا رج  ك ب قاح: "  رأيد ابن حمور اهلل أفوهلل عن املسألة، 

شي يوع ارته يف شرحه علل الفروي )أل: عنو هكر لفظ "اهلل"( ومق ضل هل  أحمه 
ر اهلل أربا مراتهبا يف تشهوه أرب  مرات؛   وحما " وماها  ار عنُن فيه َذ

  قا واحو.   (هِ َّى لِ  اتُ يى حِ )التى  -
اتُ  اهللِ  حم ُ ورَ  ها النبي  عَّي  أي   ، السالفُ باتُ والطيِّ  )والصَّ اتُ  -  ه(وبَر

  قا اللان. 
  قا اللاليت.  (الصالحينَ  اهللِ  بادِ عَّينا وعَّ  عِ  )السالفُ  -
 . (إال اهللُ  أن ال إلهَ  دُ هَ شْ )أَ  -

  قه أرب  مرات يشي فيها يف تشهوه. 
 يوه اليسرم تكصن م سصطةا علل فخقه اليسرم، ويقصح: )ويبسر اليسر (قاح: 

 قا  ص املخ ار عنو ا مام/ أمحو  )التحيات(ا،   ره، ولفظ  )التحيات(
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 ن  تعا،؛ فإحمه ا  ار تشهو ابن مسعص ، وكين ما ور  عن ال  فهص
جاحلي، لكن ملاها ا  ي تشهو ابن مسعص   لو  ه وقصته م  أحمه قاح: "علَّ ا 

 ال شهو وكُفة بني كفة" ففيه مييو عناية  وتأكيو.  رآصح اهلل 
َِّ  : "الَّهمى ) م يْ لُ  ظ ا،   ر الوال  ا برا ي ية هبقا اللف (دٍ عَّ  محمى  ص

ظ    ر مما ور  أصز والَّ ال  أصز تعاح، وان أتل بلف القل هكره املؤُلف 
َِّ عَّ  محمد"(هل ، بين ان اجمليئ منها عنوحما يف املق ب  ص:  قا   )"الَّهم ص
  ص اجمليئ منها، وما زا  عليه فإحمه مس  ب. 

 من أربعة أمصر:  يس عيق باهلل  بعو الوال  علل الن  
ا يَ حْ مَ الْ  ن ِ ت، وفِ رِ بْ َْ ال وعذا ِ  مَ هنى جَ  )من عذا ِ اأمر اأوح: يس عيق باهلل 

 أعاهحما اهلل واياكم من  قه الفنت.  ال(جى الدى  المسيحِ  تن ِ ، وفِ اتِ مَ مَ والْ 

 ويوعص بعو هل  مبا ور  اآ   اباا ال وجصباا ك ا  ص معلصم.  (دَ رَ دع  بما وَ )ويَ 
 احم هينا من ركع ني، حم  ل حمسُلم، ماها يقصح املؤلف 

 . "(اهللِ  عَّيكم ورحم ُ  لسالفُ ه: "اعن يمينِ  مُ َِّّ سَ ) م يُ 
 عن الي ني، وعن يساره كقل .  )"السالف عَّيكم ورحم  اهلل"(

ذل (سارِ )وعن يَ  عَّيكم ورحم   )"السالفوجصباا يف اللفظ حموباا يف االل فات،  هَ 
  قا ال سليم واجب ركن، عنوحما ال سلي  ان كال ا ركن.  اهلل"(

، وااا  ص مس  ٌب، وهلقا لص آلَّم أما االل فات  قا آيأش أحمه ليي بصاجب
 ال سلي  ني تلقال وجهني  يوهلل هل  لكنه ترك الُسنَّة، واهلل املس عان. 
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 قا القل  لَّل ركع ني، والقل يوُلة ثالث ركعات والَّ أرب  ركعات؛  ال  
 م رب، والَّ  ال  عور، والَّ  ال  عشال، ماها يون   

ان في  ُ  َُ  دِ ه  التشَ  ا بعدَ رً بَِّ كَ مُ  ضَ هَ نََ   ٍ يى باعأو رُ   ٍ يى  ِ اَل )وإنَ   . (لِ وى ا
، يعا يأش من ال شهو بال شهو ق ين الوال  علل الن   )بعد التشهد اُول(

 حم ُ ورَ  ها النبي  ي  عَّي  أ ، السالفُ باتُ والطيِّ  والصَّ اتُ  هِ َّى لِ  اتُ يى حِ )التى اأوح: 
اتُ  اهللِ   إال اهللُ  أن ال إلهَ  دُ هَ شْ ، أَ الصالحينَ  هللِ ا بادِ عَّينا وعَّ  عِ  ه، السالفُ وبَر
عة  قا ال شهو اأوح، بعوه يقصم ا، الركه( ه ورس لُ دُ بْ ًدا عَ حمى مُ  أنى  دُ هَ شْ وأَ 

 . اللاللة، وال يأش بالوال  علل الن  
 ويكصن ُمك ُمراا أثنال  صله.  )نهض مكبًَِّرا(

 عة ما  ف ها   الركعة اللاللة والرابكيف  فة  ال  الركعة اللاللة والرابعة  قاح  ال
 .بَ"الحمُد" فْر( َالثاني ِ   يَ ِْ   ما بَ َّى )وصَ 

اهن  ال  الركعة اللاللة والرابعة كوفة الركعة اللاحمية، االَّ يف شةل واحو و ص أ ا 
(  پ پ پ پ ڀ)، يعا: بسصر  )بَ"الحمُد" فْر(تكصن 

  ا أ رم. آصر  الفاكة، وال يييو بعو ا آصر  [5]الفاتحة:
احم هينا ا ن من ثالث ركعات أو أرب  ركعات، وملي، كيف ملي لل شهو 

 اأ ي 

 . ا(ًَ رِّ  َ تََ مُ  ه اُخيرِ دِ ه  شَ في تَ  سُ َِّ  ْ ) م يَ 
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لفظ، ااا وال صرك معروف، ما يولهلل شرحه بال ا(ًَ رِّ  َ تََ مُ  )اُخيرِ ألي يف ال شهو 
ف له ال صرك ألا بعو الورو؛ أ ُيشر  بال ط يق، ف ن كان ال يعرف ال صرك فليس

 ان شال اهلل، أو يسأح أحو الطالب. 
 . ه(مثَُّ  )والمرأةُ 
ملين م،ن  ملين الرجين يف كين  فة الوال  االَّ يف أمرين هكر ا  ه(مثَُّ  )والمرأةُ 
 تعا، و ا:  املؤلف 

 . )لكن َتُضم  نفَسها(
ن مبن  أمرها ُضم حمفسها؛ ما هكرحما فيه أن الرجين أايف، املرأ  ال جتايف، وااا ت

  .عَّ  الستر

 .ها(ينِ مِ يَ  بِ ا في جانِ هَ يَْ ََّ جْ رِ  لُ دِ سْ )وتُ اأمر اللان القل  الف فيه الرجين: 
ملا حمقصح: الرجين ألي م صركاا، ألي مف شاا، املرأ  ال جتلي ال م صركة وال مف شة، 

ب رجله الي ىن ينو وااا جتلي كهيئة امل صُرك لكن من غي حموب الرجين، امل صُرك
وأعين رجله اليسرم من كد آاقه، املرأ  ملين هل  لكن من غي حموب الرجين، 

 لُ دِ سْ وتُ )ملا جتعين الرجلني كلها جهة الي ني  قا معىن قصله:   (3:30.:11)فم
 لوال . ، ولص  لَّد م بعةا جاز هل  يف كين جلسات اها(ينِ مِ يَ  بِ ا في جانِ هَ يَْ ََّ جْ رِ 
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َه   []فص
ه وإقعاؤُ  هِ يْ نََ يَْ عَ  ميضُ غوتَ  ه إل  السما ِ رِ صَ بَ  اُ فْ ه ورَ التفاتُ  في الصالةِ  هُ رَ كْ ويُ 

 ها،شبيكُ ِعه وتَ أصابِ   ُ عَ قََ ر ه وفَ حُ و  رَ ه وتََ رُ ص  خَ ه وتَ ثُ بَ ساجًدا وعَ  هِ يْ اعَ رَ ذِ  وافتراوُ 
في  رٍ  َ ُا سُ مْ  جَ ال الفاتح ِ  كرارُ وتَ  ،شتهيهِ يَ  عافٍ طَ  ةِ رَ ضْ حَ ا أو بِ نً حاقِ  وأن يك نَ 

 سُ بْ ولُ  ه،عَّ  إمامِ  حُ تْ فَ والْ  اآليِ  د  وعَ  هِ يْ دَ يَ  بينَ  المارِّ  د  ، وله رَ ٍَ فْ َنََ   ضٍ فرْ 
 ا من غيرِ فً رْ عُ  ََ لفعْ ا ، ف ن أطالَ ٍَ مى وقُ   ٍ رَ ْْ وعَ   ٍ يى حَ  َُ تْ وقََ  مام ِ عِ الْ     ولَ  الث  ِ 
ٍَ وال تَ  ضرورةٍ  ها، وإذا وساطُ وأَ  رِ  َ الس   رِ أواخِ  قرا ةُ  احُ بَ ً ا ويَُ هْ ول  سَ  تْ ََّ طَ بَ  فري

ُُ  رِ هْ ها عَّ  ظَ فِّ ََ   نِ طْ ببَ  ةه ت امرأَ َْ فى وصَ  َه جُ رَ  حَ بى سَ  ه شي ه نابَ   َُ صُ بْ  ، ويََ رَ خْ ا
  قائم ٍ  ترةٍ ه إل  سُ صالتُ  ن  سَ ه، وتُ بِ  ْ في  ََ  دِ ه وفي المس ِ سارِ عن يَ  في الصالةِ 

 أس دَ  ََّبٍ   مرورِ ب َُ طُ بْ وتََ ، رٍّ ا ف ل  خَ صً اخِ شَ  دْ  ِ ، ف ن لم يَ َِ الرىحْ  ةِ رَ خِّ ََ َمُ 
َالُ عيدٍ وَ  آي ِ  عندَ  ذُ    عَ ، وله التَى فْرْ  هيمٍ بَ   .ضٍ رْ ول  في فََ  حم ٍ رَ  آي ِ  عندَ  ، والس

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
   ]فصَ[:   قاح 

  قا الفوين معقصٌ  ل يان ما ُيكره يف الوال  وما ال يُكره فيها. 
َه:   . (وُيْكَرُه في الصالةِ )فص

تعا، مكرو ات الوال ، كم عو  ا  هكر ا ن  وا ن يقكر املؤُلف 
  ثالثة عشر من املكرو ات، ما  ة 
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 . (وُيْكَرُه في الصالِة التفاتُه)قاح: 
ي  ص املكروه  ا ن عنوحما ال فات يُ طين الوال  لي )التفاته(ما  فة  )التفاته(

املقوص ، ما  ص االل فات امل طين للوال   ال فاته   ي  جسوه؛ كأن واقف هل  
روه كااهة بعو أن غيَّ اجته جهة أ رم، فهقا ال فاٌت م طين، لكن االل فات امل

  ص ما آصاه. 
  .(ورَْفُا َبَصرِه إل  السما ِ ) واللان:

 كقل  مكروه.  (رَْفُا َبَصرِه إل  السما ِ )
نََْيهِ )   .(وَتغميُض َعيَْ

 يف الوال .  )تغميض عينيه(من املكروه 

  .(إقعاُؤه)وكقل : 
ه  أن يفرو قدميه وي َّس عَّ  عْبيه، أو بينهما ناصًبا وما  ص ا قعال  

 . قدميه
ط عاا ا قعال هكروا له تعريفات  م عو  ، لكن  قا املع  و: أن  قا ا قعال  ص 

 ا قعال املرا   نا )ا قعال املكروه(. 
ماها يعا يفرش قوميه وألي علل عق يه  أيضاا ك ال  قه تط يق ع لة، ما 

 تولهلل بالكالم. 
ي ه علل اأرض لأو بينه ا حما  اا قوميه؛ ينوب القومني وألي بينه ا، ف كصن ا

 وقوماه منوصب ان، أحو ا عن الي ني وا  ر عن الش اح،  قه من  صر ا قعال. 
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  .(وافتراُو ِذرَاَعْيِه ساجًدا)من املكرو ات: 
 يسهو وأعين هراعيه علل اأرض.

  .(وَعَبثُه)
 حركة من غي مول ة ،  قه حركة مكرو ة، فإن كلرت وتصالد أبطلد الوال . 

  .(وَتَخص ُره)
 و ص ول  اليو علل اخلا ر .

  .(وتَََرو ُحه)
مبروحة  وحنصه، يعا يقعو يف الوال   كقا ي و ، ي هصم، أو يأ ق  )تروحه(

مروحة وي و  هبا، وعنوحما شةل ا ه ال و  وشةل ا ه املراوحة، املراوحة بني 
و بعض  القومني ليي مبكروه  ان اح يىل اليه؛ يف  ال  طصيلة  ار حي ال احمه يع 

اأحيان علل الي ني وبعض اأحيان علل اليسار، وجتوون ملالا بعض الناو اها 
طالد الوال  ول  اهلله ين علل الرجين الي ني، فهقا اها اح يىل اليه ومل يكلر فإحمه 

 ليي مبكروه، وأما ال و  فهص باملروحة وحنص ا.
  .(وَفرقَََعُ  أصاِبِعه)
 

 معروف.
  .ا(وَتشبيُكه)
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 وال ش ي  ُيكره، ال ش ي  عنوحما للقا م ا، املسهو و ص يف الطريقمعروف بعو، 
وملن مثر الوال  وملن يف الوال ، وأيه ا أشو  القل يف الوال  القل هكره املؤُلف 

. 
  .(وأن يك َن حاِقًنا)

، ، يقعو حابي لل صح ويقصم يوُلةيحتا  إل  قضا  الحاج يعا:  )حاقًنا(
 .  فيكصن ه نه مش صالا

   ُيكره ملن  كقل
  .(أو ِبَحْضَرِة طَعاٍف َيشتهيهِ )

 احلم طصح النهار يف يصم  من أيام الويف، ويش  ين طصح النهار يف ع ين وتعب، 
ملا حضرت ال  رات أمامه أهَّن املؤهن وفصراا أُقي د الوال ، ما تركصا له فر ة، 

لل كين عفإها ه ب يورك اا اعة  لَّل ب ي قلب، واها أكين فات ه اا اعة، 
حاح  قا آيأش يف أعقار ترك اا عة، وا مجاي أحمه عقٌر يف ترك اا اعة، فنقصح: 

 يأكين بالعافية ان شال اهلل. 
  .(وَتكراُر الفاتح ِ )قاح: 
؛ أن يقرأ الفاكة مرتني يف ركعة  واحو ، و قا ال يُ طين )تكرار الفاتح (ُيكره 

ه   َن الذي تبطَ الصالة بزيادتهُن الر الوال ، ال يقاح ان  قا تكراٌر لركن؛ 
ن الْ لي ن الفعَّي وليس الَر ال ، ، أما اأركان القصلية اها كرر ا ال ت طين الوالَر

 لكن ُيكره هل   روجاا مهن  الف م،ن أبطله. 
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تعا، عو     احم قين ا، أمصر م احة ال ُتكره، ما  ة  هكر لنا املؤُلف 
 أمصر:

نََ ) ٍَ ال َجْمُا ُسَ ٍر في فْرٍضَ    .(ْف
ُيكره تكرار الفاكة، لكن ال ُيكره مج   صر، يعا: لص قرأ مخي، آد آصر، 

 عشر آصر، يف ركعة  واحو  ال كرا ة يف هل ، آصال يف الفرض أو يف النفين. 
  .(وله َرد  المارِّ بيَن َيَدْيهِ )  هكر املؤُلف أمصراا م احة أيضاا فقاح: 

وله )أحمه قاح:  ة حسب كالم املؤُلف  قا اأمر ا  ر من اأمصر امل اح
يعا: ي ا  له، لكن  قه املسألة ملا كان املع  و يف املق ب: أن ر   (َرد  المارِّ 

املار مس  ب، ما  ص م ا ، مس  ب، ماها  ن  ال هصش عليه رمحة اهلل  جال 
رِّ د  المارَ )له  وُيسنول  ق لها كل ة "ويسن"، " )وله(عنو قصح املؤُلف قاح: 

 ". (بيَن َيَدْيهِ 
رجعنا ا ن وعوَّ ا ل، عو ا ل مسنصن والَّ م ا  علل املق ب  م ا  وليي 

 . )عد  اآلي(" ويباحمبسنصن، رج  ال هصش وول  كل ة قاح: "
املونف  اها جال ا، مسألة  عنو ]الروض المربا[يف  -عليه رمحة اهلل-وال هصش 
 املع  و يف املق ب-ق ب تعا، والفة ملا املشهصر من امل-:  

: " قا القل هكره املؤُلف، والقصح اللان: كقا، وكقا، فتارًة يصرِّح ويْ ل -
 و ص الو يهلل"، و قا مصجص  يف حنص  مهن بض  ]اُقناع والمنته [و ص القل يف 

 . ]الروض[وثالثني مصل  يف 
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ا ق: أن يورهف الع ار  عن  ا ر ا ليصافق املق ب ملين  التصر  الثاني -
 . (َرد  المارِّ )له قاح: "ويسن"  (َرد  المارِّ )وله املصل : 

وملله أيضاا يف ك اب اهللىل، قاح: "وتسن يف السعة املصاال " كقا قاح يف اليا : 
أن املصاال  شرط للسعة، فقاح ال هصش: "وتسن  في المذهب:"تسن املصاال "، 

صاال  الد صاف" يعا ليسد املفيه املصاال " زا  بعو ا كل ة قاح: "بينه وبني الط
 بني أشصاط السعة، وااا املصاال  الد بينه وبني الطصاف. 

يف مصل  واحو  رف الع ار  عن  ا ر ا و رَّ  فقاح: "وااا  رفد ع ار  
 املونف عن  ا ر ا؛ ليصافق ما يف املن هل". 

   ب. أحمه مس  :والمذهبعلل  ا ر ع ار  املؤلف: احمه م ا ،  (َرد  المارِّ )اهن.. 
 . (وَعد  اآليِ )

، ملالا يقصح: أحما أ اف أ ط  يف يعد اآليات  )عد اآلي(و ص م ا ، ما معىن 

 ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ)آصر  فيعو ا يات: 

ٹ ٹ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

فيعو ا آد  يات،  [6-1]الكافرون: (ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
 و كقا. 

   .(واْلَفْتُح عَّ  إماِمه)
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ُعرف احمه م ا ، حي ال  (:0:10:2)ا أ طأ ا مام فإحمه ير ه، واحيعا: اه
 مراجعة، اهلل أعلم. 

  .(ولُْبُس الث ِ  وَل   اْلِعمام ِ )
 طا  الش اغ فصلعه مر ا أ رم علل رأآه، ال بأو. 

( ٍَ َرٍ  وُقمى ْْ َُ َحيىٍ  وَع ْت   .(وقََ
 ، يف الوال  ال بأو به. )قمَ(، ق ين )عْر (، ق ين )قتَ حي (

لكن ماها تقصلصن لص طاح الفعين  أرا  يق ين اهللية فهربد، فركو  لفها ا،   ر 
ََ ُعْرفًا من غيِر ضرورٍة وال )اهللار ، ف ا اهللكم  قاح املؤلف:  ف ن أطاَل الفْع

ٍَ َبطَََّتْ    .(َتفري
اهن ت طين، اها طاح الفعين بطلد الوال ، لكن ال طالن له شرطان: الطصح، 

 وال صال. 
ف ن ): الطصح، وال صال، وعوم الضرور ، ثالثة شروط؛ هلقا قاح املؤلف: وهلقا قاح

 ََ  ". أطاح، الفعنينُ يف حمسخة  " (أطاَل الفْع
ما لابط الطصح يف الفعين، كلر  اأفعاح   ين الضابط اللالث حركات  قاح: ال، 

ََ ُعْرفًا)الضابط ُعرف   . (أطاَل الفْع

ڀ )، و قا خُيرل آصر  "املسايفة" (من غيِر ضرورةٍ ): أن يكصن الشرط الثاني

 . [532]البقرة:(  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ڤ
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يقاتين املسل صن املشركني، حضرت الوال ،  افصا أن خيرل الصقد واملعركة قو 
محة وطيشها، اها ه  صا يولرصن قُ لصا، فإ م يولرصن و م يف حالة املسايفة؛ ك ا 

ا  ن، [532]البقرة:(  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺڤ): يف قصح اهلل 
 حركة كلي ، ت طين الوال  والَّ ما ت طين  ال ت طين اآ لنالا يف  قا املصل . 

 عوم ال فريق، و ص املصاال ، فإها تصا، تُ طين.  َذل  الشرط الثال :
: لص فرلنا احمه عشر   طصات كلي  يف  ا، يعا ملالا لكن لص أحمه فعين فعالا كليا

و ثالث، ومشل  طص  أو  طصتني أالُعرف ف  طين الوال ، فهال يف الركعة اأو، 
يف الركعة اللاحمية مشل، و كقا، ففرَّل الفعين علل أجيال الوال ، فهين ت طين به  

  .ُنه فرىقهال ت طين به؛ 
 . (ول  َسْهً ا)بطَّت قاح: 

فالع ين املس كل،ر من غي جني الوال  يُ طلها ع وه وآهصه، و قه ع ار  املؤلف 
  .يف باب آهص  السهص وآيأش 

 اهن.. ال فرل بني الع و والسهص. 
  .(ويَُبَاُح قرا ُة أواِخِر الس َ ِر وَأوساطُها)كقل  من امل احات: 

ال بأو، لص قرأ السصر  من أوهلا ا،   ر ا  قا أفضين، لكن لص قرأ أواآط السصر  
 أوا ر السصر  ال بأو بقل ، ي ا . 

َْتوإذا نابَه شي ه سَ )كقل  يُ ا  له اها حمابه شةٌل:  َه وَصفى امرَأةه بَبْطِن   بىَح رَُج
ُُْخَر  فِّها عَّ  َظْهِر ا ََ).  
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نُ ه اها حوين شةلٌ يس وعة ال ن يه يف الوال ؛ فإن الرجين يُنُ ه بال س يهلل، واملرأ  ت
ُُْخرَ )  قا بطن الكف (بَبْطِن ََفِّها)بال وفيق، قاح:  ، فهة ( عَّ  َظْهِر ا
 توُفق  كقا. 

 ن كفها علل  هر اأ رم.ما  ص  كقا  ب ط
َُ في الصالِة عن َيسارِه وفي المسِ ِد في  ََْ ِبه)   .(ويََْبُص

اها أرا  املولة أن ي وق يف الوال  فإحمه ان كان يف املسهو ي وق يف ثصبه ال 
يُقُقر املسهو، ال ي وق يف أرض املسهو ال عن يساره وال عن غي يساره، وااا 

لص يف الوال   ارل املسهو فإحمه ي وق عن يساره، و ي وق يف ثصبه، وأما اها كان 
 بوق يف ثصبه فهص حسن. 

َُ )اهن عنوحما ا حمسان اما يف املسهو أو غي املسهو، قاح املؤلف:   في ويََْبُص
 يف الوال  يف املسهو والَّ يف غي املسهو  قا   قا يف غي (الصالِة عن َيسارِه

أما يف وق يف ثصبه فهص أون،، و املسهو، وح  يف غي املسهو يقصلصن: لص ب
نه يحرف ُاملسهو فال أصز أن ي وق اال يف ثصبه، ال أصز أن ي وق يف املسهو؛ 

  .البصاق في المس د
    هكر بعض املسنصحمات، بعض السنن، ف اها قاح 

( َِ َرِة الرىْح ُمََخِّ   .(وُتَسن  صالتُه إل  ُسترٍة قائمٍ َ 
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 ة، أن يوُلة ا، شةل  أمامه، شا ص أمامه؛  اهن.. الس   يف الوال  مس  
كث ر  الرحين، ما ُيس نو عليه يف الرحين قالصا: " ص حنص من ثللة القراي" وعرفنا 

 آن ي   أو أقين أو أكلر.  (40)أن القراي كم  و ون حموف  م   القراي، حنص من 
 اها ما وجو شخواا يولة اليه يف الس   ماها يون   

  .(اِخًصا ف ل  َخرٍّ ف ن لم َيِ ْد شَ )
 خيط  طاا يف اأرض، قاح: "واأون، أن يكصن كاهلالح". 

ا ن املوُلة اها مرَّ بني يويه أحو،  ين ت طين  الته أو ال ت طين  املار خي لف، 
 فال ت طين الوال  اال بشةل  واحو، ما  ص  قا الشةل القل ي طين الوال  

ٍَّب أس َد َبهيٍم فْرْ ) َُ بمروِرَ    .(وتََْبُط
َّب(اهن   ال غيه، فال ت طين ب يه.  )تبطَ بمرورَ 

اأمر اللان: ال ت طين بالكلب ال أبيض وال با وال ر ا ة، االَّ الزم يكصن 
أآص ، واها كان أآص  وفيه شةٌل من ال ياض أو شةلٌ من لصن    ر ال ت طين؛ ال 

 . إال الس اد ليس فيه، هبيم يعا: خال بو أن يكصن أآص  هبي اا، أآص  يعا: 
  .(وله التَىَع  ُذ عنَد آيِ  َوعيدٍ )هكر أيضاا مما ي ا  له، هكر أمرين فقاح: 

 من عقابه. اها مرَّ بثية وعيو ي عصه باهلل 
َاُل عنَد آيِ  رَحمٍ  ول  في فََْرضٍ )  .(والس
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عنو  ح  لص كان يف  ال  الفريضة ال بأو أن ي عصه باهلل  (ول  في فََْرضٍ )
 من فضله عنو  ية الرمحة. و، ويسأح اهلل  ية الصعي
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َه ]  [فص
ِْيافُ  انُها: ال والس  ُد  ،واالعتداُل عنه ،والَر عُ  ،والفاتح ُ  ،والتحريم ُ  ،أَر

نُ  واالعتداُل عنه، وال َّ ُس بيَن الس دتيِن والط معني ،عَّ  اُعضاِ  السبع ِ 
 َِّ َّى  اهللُ عَّيه وَسَّىَم   النبيِّ صَ والتىَشه ُد اُخيُر وَجَّسُته، والصالةُ عَّ ،في الك

 فيه، والترتيُب والتسَّيُم.
َتسبيَحَتا الَر ِع و  ،والتحميدُ  ،والتسمياُ  ،وواجباتُها: التكبيُر غيُر التحريم ِ 

َُوىُل وَجََّْستُ  َاُل اْلَمغِفَرِة َمرىًة َمرىًة، وُيَسن  َ ال ًا، والتَشه ُد ا ه، والس  ِد، وس
اَن وال اجباِت المَذ رَة ُسنى ه، فَمْن تَََرَك َشْرطًا لغيِر وما َعَدا الشرا ئَر واَُر

ُُْر بحالٍ  َر النَِّيىِ ، ف نها ال َتْس واِجٍب َبطَََّْت  أو تَََعمىَد تََْرَك رٍَُن أو ،ُعذٍر َغيَْ
َصالتُه، بِخالِ  الباقي وما عدا ذل  ُسَنُن أق اٍل وأفعاٍل، وال ُيْشَرُع الس  ُد 

 وإن سَ َد فال بَْعَس.لتََْرَِه، 
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

َه(قاح:   . )فص
 قا الفوين تض َّن بيان أحمصاي أفعاح الولصات، باب  فة الوال  هكر فيه  فة 

ا، ا ن آيُ نُي ل  ما  ص القل يعو ركنا الوال  وهكر فيه أركان وواج ات وآنن، 
انُها: ال)وما القل يعو واج اا، ما القل يعو آنَّةا، فقكر اأركان فقاح:    .(ِْيافُ أَر

هلقا لص يف الفرض، أما يف النفين فإحمه مس  ب؛ و  )الْياف(يف غي النفين،  )الْياف(
  لَّل النفين جالساا  هللَّ وله حموف اأجر. 
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  .(التحريم ُ ) الثاني:
 تك ي  ا حرام. 

  .(الفاتح ُ ): الثال 
 ل ي املأمصم.  )الفاتح (

  .(والَر عُ ): الرابا
وأ ىن ما حيوين به ركن الركصي احننال ا حمسان  ييت توين يوه ا، رك  ه  )الَر ع(

يف حق مع وح اخللقة، ليي الركن ايواح اليو، ااا  ييت أكنه و صح اليو، يعا: 
 احننالا تاماا ومل يض  يوه علل رك  ه، ركصعه   يهلل والَّ ال  لص واحو رك  واحنىن

   يهلل. 
  .(واالعتداُل عنه) الخامس:

وم   ،]اُقناع والمنته [باملناآ ة أركان الوال  أربعة عشر، اتفق علل  قا 
ربعة عشر، كلهم جعلص ا أ  ]اُقناع والمنته [ا  الفه ا يف كيفية عو ا، يعا 

ما حمصَّ علل العو ، ولكن يف  ]المنته [و  احب أ ]اُقناع[أ ن  احب 
ال هصش قاح: "أركا ا أربعة وعشُر فليي با آقاط منها جصر"،  ]شرح المنته [

 ولكن ا  لفصا يف ال عوا  آنشي اليه بعو قليين،  قا  ص مصل  اال  الف. 
؛ اُقناع[] قا  نيعه  ص  ني   احب  )الَر ع واالعتدال عنه(املؤلف قاح: 

 زاد[]الواحو،  ا شخٌص واحو  احب ا قناي واملؤُلف،  قا  نيعه يف   ص
  قا ال ع ي الو يهلل.  ]اُقناع[ويف 
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فقاح: "والركصي والرف  منه واالع واح"  نا جعين عنوحما  ]المنته [وأما  احب 
تداله ُنه ال يحصَ اعركصي وعنوحما اع واح فقط، ويو ين يف االع واح الرف ؛ 

  .بغير رفا
قاح: "الركصي والرف  منه واالع واح" وأين عصَّلصا النقص   ]المنته [ب  اح

نه قاح ال شهو اأ ي وجعين م ]المنته [املؤُلف  نا عصَّض النقص أن  احب 
 ويف ]الزاد[املونف أيضاا يف  ]اُقناع[، وأما  احب الوال  علل الن  

ي ركن، و ارت يف ركناا وال شهو اأ  جعين الوال  علل الن   ]اُقناع[
 اأ ي كلها أربعة عشر ركناا. 

- ين  قا اخلالف  الٌف فقهة والَّ  الٌف يف ال تيب وال ع ي  القل يمثهر 
 أعلم.  : أحمه  الٌف يف ال ع ي وال تيب، وأحمه ال ي تب عليه شةل، واهلل-واهلل أعلم

 . (والس  ُد عَّ  اُعضاِ  السبع ِ )
  ركن.  ()الس  د عَّ  اُعضا  السبع

 . (واالعتداُل عنه)
  حمعم، يع وح ا، االصو.

  كقل .  (وال َّ ُس بيَن الس دتينِ )
( َِّ  . (والط معنينُ  في الك

ن، أن يستْر ويسكن الط أحمينة:  )والطمعنين ( هي استْرار اُنسان في الَر
ن أدن  استْرار  . في الَر
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 ،  قا مل س قر فيها فرفيعا: لص أحمه رك ، مبهر  ما و ين ا، حالة الركصي مل ي
، حوين ث صٌت واآ قرار فيها فقو اط ئن.   يط ئن، لكن لص آكن فيها أ ىن آكصن 

  .(والتىَشه ُد اُخيُر وَجَّسُته)
  فعلةٌّ، ركن قصل وركن فعلة. )وجَّسته(قصلٌّ،  )التشهد اُخير(

  أ ي.هو ايف ال ش (والصالُة عَّ  النبيِّ َصَّى  اهللُ عَّيه وَسَّىَم فيه)
 . (والترتيُب والتسَّيمُ )

اأك ين أن تكصن بالوال  ا برا ي ية، لكن لص  ()الصالة عَّ  النبي وقلنا: 
قاح: "اللهم  يُن علل ى و" أجيأ، و قا حُي ال اليه ملين معرفة ما أيئ وما 
: واحو ما تن َّه ا، يف   ر الصقد،   ُيس  ب، حُي ال اليه في ا لص لال الصقد ملالا

  : يف فاقو الطهصرين. كقل
 . )والترتيب والتسَّيم(

املؤُلف هكر ال سليم بااني، واملق ب: أن ال سلي  ني كال ا ركٌن، كال ا ركن 
 اأو، واللاحمية علل املق ب. 

 ة آصال جعل ها من ال شهو اأ ي أو مل جتعلها منه  الٌف  (0:02:00)
 لفمثة يعا، ال ي تب عليه شةل واهلل أعلم.

  عاا الصاج ات آيأش الفرل بني الركن والصاجب، ما واج ا ا  واحمية واج ات. ط
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 وواجباتها  مانًيا أتت من فات   
 أي بس  د السه  أما العمد    

 

 منها دون عمٍد ُجبرت
َه ذا الحدُ  ها فمبط  لتَر

 
  ما واجباتها

  .(وواجباُتها: التكبيُر غيُر التحريم ِ )
صن ُآنَّةا ال ك ي يف الوال  يكصن ركناا ويكصن واج اا ويك ( ِ التكبيُر غيُر التحريم)

 ويكصن م احاا. 
 م،ن يعطينا تك ي الركن  ا حرام. 

 وال ك ي الصاجب  االحم قاح. 
 -ا  متعخرجاملس صل يعا: -وال ك ي املس  ب  املس صل، اها   ين املس صل 
 حمقاش.  فإها   ين وا مام راكٌ  تك يه لإلحرام ركٌن، ما فيه

كمَّ لإلحرام ورك  بوون ما يكُم تك ي  أ رم،  هلل والَّ ال  يوهلل هل ، لكن 
 يس  ب أن يأش ب ك ي   أ رم. 

م  يكصن م احاا  اها   ين وا مام يف حالة آهص ، فإحمه أب أن ُيكُم تك ي  
ا: ص ا حرام  قه ركن، لكن  ين يكُم مر ا أ رم لين قين من قيامه ا، آهص ه  قال

من  ُن التكبير يك ن لالنتْالال يس  ب وال ُيكره وال أب، ي ا ، ملاها  
ن الذي يَّيه ن لََّر  ، أما  نا في ا  ال ك ي وال أب وال ُيس  ب ح .الَر

 . (والتسمياُ )
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"   اهلل ملن محوه" ملن  لإلمام ولل نفر ، وأما املأمصم فليي عليه تس ي ، وااا 
  ك يوه.يف مصل  ال س ي  يكصن 

 . (والتحميدُ )
ال   يو للكين م  ا  الفه ا يف مصلعه، ا مام واملنفر  مصلعه بعو القيام، 

  واملأمصم مصلعه أثنال الرف .
 . (وَتسبيَحَتا الَر ِع والس  دِ )

   تس ي ة واحو  جتيئ، والييا   آنَّة.
َاُل اْلَمغِفَرِة َمرىًة َمرىًة، وُيَسن  َ ال ًا)   .(وس

َال َاُل اْلَمغِفَرةِ َمرىةً )اجمليئ مر ، قاح:  (اْلَمغِفَرةِ  )س : تس يهلل الركصي يعا مرة( وس
كن  ناك فرٌل ل )ويسن  ال ًا(وتس يهلل السهص  وآؤاح امل فر  الصاجب فيها مر ، 

بني ال س يهلل يف السهص  والركصي وبني "رُب اغفر ل"، "رُب اغفر ل" بني 
ا  ل اللالث، أما تس يهلل الركصي والسهص  فلص ز السهوتني ال ُيس  ب الييا   عل

  فهص مسنصٌن ومطلصب.
َُوىُل وَجََّْسُته)  . (والتَشه ُد ا

َُوىلُ )  واجٌب فعلة.  (وَجََّْسُته) واجٌب قصل، (التَشه ُد ا
احم هينا من اأركان والصاج ات، باقة عنوحما أشيال كلي  يف الوال  ما هكر ا؛ قرال  

  عاه ، ال س لة، أشيال كلي ، ما ُحك ها  آصر ،  مني، االآ
اَن وال اجباِت المَذ رَة ُسنى ه )قاح:   . (وما َعَدا الشرائَر واَُر
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كين ما عوا ما هكرحماه من الشراحلط يف باب شروط الوال  واأركان والصاج ات يف 
شر ع قا ال اب فهص ُآنٌَّة من آنن الوال ، و ة كليٌ  جواا، م،ن يُعُو  لنا  حم  ل 

 ُآنن قصلية وعشر آنن فعلية  اعطينا ُآنَّة قصلية يا شيخ  
 ال أمني.  -
 أيضاا: الييا   علل مر  يف ال س يهلل يف الركصي والسهص .  -
 االآ عاه .  -
 ال س لة.  -
 أيضاا:  عال االآ ف ا .  -
 الييا   علل مر  يف "رُب اغفر ل".  -
 قرال  آصر  بعو الفاكة.  -
 . لن  الوال  علل ا ح، علل  ح ا -
 ااهر يف مصلعه وا آرار يف مصلعه. -

 أعط نا عشر سنن فعَّي   
 ال صرك يف مصلعه واالف اش يف مصلعه.  -
 رف  اليوين.  -
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 ملاها ملا حمقصح: ال صرك واالف اش  يعا: لص جلي مف شاا يف مصل  ال صررك أو م صركاا
هو  يوهلل أيضاا، شيف مصل  االف اش يوهلل والَّ ال  يوهلل، لص جلي م بعاا يف ال 

 جلي؛ الصاجب  ص االصو. 
 أيضاا من السنن الفعلية: االل فات يف ال سلي  ني.  -
 اجملافا  يف السهص .  -
 أيضاا: النيوح أوالا علل الرك ة،   علل اليو،   علل اا هة واأحمف.  -
تفريىل اأ اب  يف الركصي، ولم اأ اب  يف ال ك ي، ولم اأ اب  يف  -

  السهص ، و كقا.
 : من ترك شرطًا له حالتينف ن ترك شرطاا ما حك ه  

 (ِر ُعذرٍ فَمْن تَََرَك َشْرطًا لغي) أن ي كه ل ي عقر فهقا ال توهلل  الته، قاح:
 ت طين  الته. 
: ترك الشرط لعقر  ي يهلل ترك الشرط، فهقا ال ت طين الوال  به؛  الص رة الثاني 

 . رتهُنه ال ي د ما يستر به ع  ك ن  لَّل عرياحماا؛ 
ك ن  لَّل ا، غي الق لة بعو اج ها ه، وكصحمه يف حالة  أصز فيها االج ها  

 فأ طأ، فإحمه توهلل  الته،  قا ال ت طين الوال  اها كان بعقر . 
إالى في شرط واحد من شروط الصالة ال تصح الصالة بدونه، ما فيه عذر 

ُُْر بحالٍ ) : قاح:وه  َر النَِّيىِ ، ف نها ال َتْس رفنا ترك أو ترك ركناا، ا ن ع (َغيَْ
 الشرط. 
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ن أو ال اجب له حاالن:حمأش ل ك الركن؛    ترك الَر
ان تع َّو املولة ترك ركن  أو واجب  بطلد  الته خبالف ال اقة، ما  -

 ال اقة  السنن، ال ت طين الوال  بع وه وال بل، سه. 
هلل ال اوان كان آهصاا  وان ترك الصاجب أو الركن آهصاا فهقا يأش ان ش -

يف باب آهص  السهص، وأن الصاجب ُأم بسهص  السهص، والركن ال توهلل الوال  
بووحمه، فال بو أن يرج  أو ي ا ركعة مكان ركعة علل ما يأش ان شال اهلل يف 

 آهص  السهص. 
وما عوا ا و ة آنن اأقصاح واأفعاح ال ت طين الوال  ب كه،  قا احم هينا منها؛ 

 ل كه.  أحمه ال ت طين الوال 
ا ال يسهو، اها تركه آهصاا ال ُيشري  لكن  ين يسهو اها تركه آهصاا  اها تركه ع وا

ن يعا: ُحكم السهص  مل (وإن سَ َد فال بَْعسَ )له السهص ، لكن قاح املؤلف: 
ترك آنَّةا آهصاا ما حك ه  م ا ، ليي مس  ب وال واجب وال ىرَّم، واهلل تعا، 

 أعلم. 
 م علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.و لَّل اهلل وآلَّ 
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 ]اُسوَّ [
َال:  ان زا  يف ال شهو اأوح الوال  ا برا ي ية ف ا حكم الييا    س
آيأش معنا يف باب آهص  السهص اها زا  هكراا مشروعاا يف غي مصلعه؛  ج ا :

ا ال ت طين الوال  به ا أو مل يكن ع وا   .أن الوال  ال ت طين به آصال ع وا
و ين يسهو له آهصاا  قاح املؤُلف يف باب آهص  السهص: احمه ان آهو يس  ب 

 السهص .
َال: يسأح عن اهللفظ: ما الفرول بني اليا  والنمثم االة  وما القل يفصت  س

من اق ور علل النمثم  و ين يوعب عليه االحم قاح ا، ما  ص أوآ  بعو هل   
ي  اليا    ين يس صعب النمثم مج ين يعينه النمثم علل كامين الفقهال ك ا فعله 

 الشروط واأركان  ا،   ره. 
: ين  ة أن حمعلم أن امل صن الد ُكفظ ليسد م صحماا مس صع ةا للعلم،  ج ا : أوالا

لص تريو كفظ ك اب مس صعب من العلم فال يصجو ك اب أ الا مس صعب من 
، اهللفظ ظالعلم، والك ب الد يُقوو هبا اآ يعاب املساحلين ليسد ك  اا لل ف

ا حمسان يكصن عنوه أ ين يف اهللفظ، واهللفظ ك ا تكل نا عنه يف أوح  رو: أن 
اهللفظ ال أكن أن تكصن طالب علم م  كن بوون حفظ، ك ا قاح اليبيول يف 

 قاح: ب[]عدة الطَّألفية السنو ول َّنه الشيخ/ ع و اهلل آفيان اهللك ة يف 
 

 وهاك من ألفي  السند ما   
 تختَّر ف ن أن اع العَّ ف

 
 شيي زبيٍد قاله فاحكَم   

 مرتبر وبعضها بشرط بعضٍ 
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 فما ح   الغاي  في أل  سن 
 لَّراجحِ  جاماٍ  بحفظ متنٍ 

  م ما الفرص  فابح  عنه
 عَّمباختال  ال هذالكن 

الفْدف ال يطيَ  فالمبتديَ 
 ومن يكن في فهمه بالَدة      
َ ذي   ا    أو غيرها منَ 

  

َ فنٍّ  شخ ه   أحسنه فخذ منَ 
 ناصحِ  عَّ  مفيدٍ  حَّ هت

 استمد منهو َ َ ودقِّ حِّْ 
 فهموباختال  ال مختَّ ه 

 وجهه دقيَ ا بعَّمٍ بحثً 
 فَّيصر  ال قت إل  العبادة 

 ول  بحسن الْصد في اُسبا  
 

لكن طلب العلم ع ا  ، فن ن حمقصح: "ال جتعين  َّ  أن كفظ م ناا مس صع اا من 
 آاحلر العلم، ال،  قا غي ممكن. 

 ة "للنمثم االة" اهللقيقة: أن من اآ طاي أن حيفظ اليا  فال ش  أحمه أحمف ، بالنس
 لعو  أآ اب: 

شةل، : أن النلر تع ياته تع يات الفن؛ ال يعُم ب ع يات يضطر اليها مراعا ا لأواًل 
  الف النا م يعُم أكن بال ع ي غي املس ع ين عنو الفقهال مراعا ا للقافية مراعا ا 

 ا ا، هل . للصزن وم
أن النمثم االة و ور؛ ف ن كاحمد حافمث ه قصية وجرَّب حمفسه يف  اُمر الثاني:

اهللفظ، ي صكين علل اهلل ويشري يف حفظ اليا ، م،ن كان أو أن وق ه ليُمقاا وال 
ينٌّ ي س  هللفظ اليا  أو أن اهللافمثة ال تسعفه فيس عني باهلل وحيفظ النمثم االة، وك

املقوص ، وليي فيه ا واحٌو منه ا يؤ ل مجي  املقوص ،  منه ا يؤ ل شيئاا من 
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كين  قه امل صن تعطي  أ ين العلم، وي قل عنوك مساحلين كلي  ليسد مصجص   
 يف امل صن، ك ال أن تراج  الشرو  وتطَّل  وتقرأ.

َال:   ين قصح "ربنا ول  اهلل و" واجب لل أمصم أيضاا  س
مصم أيضاا، ااا القل ال أب : حمعم، "ربنا ول  اهلل و" واجب علل املأج ا 

 عليه "   اهلل ملن محوه" ال يس  ب يف حقه.
َال:  حكم اهللركة ملول ة الوال  ملين: أمر رجيٌن بسو اخللين  س
اهللركة اها كاحمد يسي ا وكاحمد ملول ة فإ ا جاحليٌ ، وان كاحمد يسي ا  ج ا :

 ل ي مول ة فإ ا مكرو ٌة، وان كاحمد كلي  فإ ا م طلة. 
َا  ما حكم ال نقب يف الوال  يف حضر  الرجاح اأجاحمب   ل:س

: املرأ  تس  وجهها من الرجاح اأجاحمب؛ أن املرأ  علل املق ب: وجهها ج ا 
 عصرٌ  يف باب النمثر، أما اها كاحمد تولة من غي أجاحمب فال تس  وجهها.

َال:   ين ُيشري  مام املسهو أن يقرأ بأكلر من رواية يف القرالات  س
 : ال أ رل.  ا ج

َال:  يف السهص   ين يضم أو يفُرل قوميه  س

 املق ب: أحمه يفُرل قوميه. ج ا :
َال  :  فات ا قعال املكروه س
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صش، لل ه ]شرح المنته [، و]َشىا  الْناع[أحيل  يف  قا علل  ج ا :
 البن النهار.  ]شرح المنته [و

َال:  يم العلَّة يف بطالن الوال  بالكلب اأآص  ال ه س
َطُا الصىالَ »ليسد علَّة، ااا  ة اهللوييت؛ أحمه  ص ور  عنوحما  ج ا : ْْ –َة يََ

 ، وان كاحمد عاحلشة «اُس د اْلَمْرَأةُ َواْلِحَماُر َواْلَكَّْبُ : -ثالثة أشيال
 هلا كالٌم يف  قا، لكن علل كين حاح ور  حوييت. 

 كان يوُلة وأمامه عاحلشة.   أما املرأ ؛ فقو جال أن الن  
وأما اهلل ار؛ فقو جال يف اهللوييت )حوييت ابن ع او(: "أن اهلل ار كان أر 

 أمامهم فلم ت طين الوال ". 
 كم وال اقة علل  ا ره وُحك ه  ص الكلب اأآص  ال هيم، قاح: 

ُ
ف قة عنوحما امل

 "ما باح اأآص  من غيه " قاح: "الكلب اأآص  شيطان".
َال:  كيف ر َّ اأ  اب علل اهللوييت    س
حمقين  قا ال ع ي غي الحلق؛ اأ  اب ال ير ون عن اهللوييت، حاشا م،  ا :ج  

وااا يقاح يف ملين  قا: "كيف أجاب اأ  اب عن اآ والح ملالا اهللنفية أو 
عن اآ والح غي م باهللوييت الفالن " فهم ما عاه اهلل أن ير  أحٌو علل حوييت 

 . رآصح اهلل 
َال عو لقل هُكر فيه "أن   ابيًّا قاح هكر ب: كيف ر وا باالآ والح باهللوييت اس

 رفعه من الركصي ف  ا رت املالحلكة تك  ها م  أحمه مأمصم" 
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 : ال أ رل؛ اهلل أعلم.ج ا 
َال  : ما ُحكم قصح "اهلل أكم" لل أمصم يف الوال  س
:  ص واجٌب من واج ات الوال ، أما تك ي  ا حرام ركن علل املأمصم ج ا 

 ات االحم قاح فهة واجب.وعلل غيه، وأما تك ي 
َال  :  ين توهلل الوال  بال قفازين لل رأ  ان مل يكن  ناك أجاحمب س

يقصلصن:  -عليهم رمحة اهلل تعا،- قه املسألة أشرحما اليها؛ مجهصر العل ال  ج ا :
"ان كف املرأ  ليسد عصر ا يف الوال "  قا مق ب اا هصر، وحكاه ابن ع و 

رواية الد عنو م روايات، ال -عليهم رمحة اهلل تعا،-الم امجاعاا، ولكن اهللنابلة 
اآ قر عليه املق ب واع  و ا امل أ رون: "أن الكف يف الوال  عصر " وليي معىن 
 قا أحمه ال بو من القفاز؛ فإن آ  الكف حيوين بالقفاز وحيوين ب يه، يعا: لص 

أحمه ب ل سد شرشف أو شةل فس ت كفيها فيه حوين املقوص ، و قا علل القصح
 عصر . 

وحنن حمنُ ه أن  قا الشر  ك ا قلنا مراراا: " ص شرٌ  علل قصح  واحو  و ص الراجهلل 
يف مق ب ا مام/ أمحو، واالَّ ف قا ب العل ال كلي  ال ي س  املقام ل سط ها، 

احو  "، وكين و من الو،مي أو رشفٌ   را من ال غرفا  وكلهم من رآصح اهلل مل  شٌ "
 ها ه، ف ن    منَّا شيئاا من أ ين ال لوان القين علل مقا ب منهم له أ ل ه وله اج

أ رم غي املق ب اهللن لة ال يرج  ا، بلوه ويُنكر علل الناو، فيق ب ملالا ا، 
أ له يقصح: "أحم م ما جتهرون بال أمني، والشيخ يف اهللرم قاح: ااهر بال أمني"  قا 

ب ا مام/ أيب حنيفة علل مق  نا؛ مق ب ا مام/ أمحو عليه رمحة اهلل، مق 
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 الف هل ، وكلهم له اآ والالته، وكلهم هلم اج ها ه، ولسد يف مقام ترجيهلل 
أحو  منهم علل ا  ر، وااا يف مقام شر  مق ب  من  قه املقا ب، وكلها 
مقا ب  ي  وحمصر و وم، وكين مق ب  منها قو ُبا علل اأ لة الشرعية والقصاعو 

 املرعية، واهلل أعلم. 
  لَّل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.و 
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 الدرس السابا عشر

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، 
 و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو.

عنا مبا وأن يعل، نا ما ينفعنا وأن ينف فنسأح اهلل جين وعال أن يفق،هنا يف الوين،
 عل، نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا احمه ول هل  والقا ر عليه.

فقه ا مام امل هين  يف( اِ نِ ْْ مُ الْ  في اْخِتصارِ  اِ نِ ْْ تََ سْ مُ الْ  زادُ و قا أحو  روو شر  )
 أمحو بن حن ين عليه رمحة اهلل تعا،.

ا م عن  فة الوال ، وعرفنا  فة الوال  بأركا ا وواج ا وكنا قو احم هينا من الكال
 ، وآننها، ف ا اهللكم لص حوين ا الٌح ب ل  الوفة؛ اما بييا    أو بنقص  أو بش  

" القل  ِ هْ السى    دِ سُ  با ُ يف " ما اهللكم يف هل    قا ما بي،نه املؤلف 
 أن السهص االعقوه ل يان أحكام اخلطأ يف الوال ، وان كان  ،اه باب آهص  

املساحلين املصجص   يف ال اب أعم، مما ي علق بالسهص، فإحمه آيقكر فيه بعض املساحلين 
الد ت علق بالع و وي ني، حك ها، وبعض املساحلين املقكصر  يف  قا ال اب ليسد 

   دِ سُ  با ُ مما فيه آهص  آهص ، ولكن  قا ال اب ك ا قلد لكم عقوه باآم "
 ي علق باخلطأ يف الوال ." وهكر فيه كين ما  ِ هْ السى 
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اهلل و هلل رب العاملني والعاق ة لل  قني وال عووان اال علل المثاملني، و لل اهلل 
وآلم وبارك علل حم ينا ى و  وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم اغفر لشيخنا 

 ولصالويه واملسل ني يا رب العاملني.

 :قاح املونف 

 ( ِ هْ السى    دِ سُ  با ُ )

 اًل عْ فِ  ادَ فمت  زَ   ،والنافَّ ِ  ضِ رْ في الفَ  دٍ مْ ، ال في عَ  ٍّ وشَ   ٍ ْْ ونََ  زيادةٍ ل عُ رَ شْ يُ 
ا  ً هْ ، وسَ تْ ََّ طَ ا بَ دً مْ   ًدا عَ َ ًعا أو سُ ا أو ُر ع دً ا أو قُ يامً   قِ الصالةِ  سِ نْ من جِ 

 سَ ََّ فيها جَ  مَ َِّ إن عَ ، و دَ  َ منها سَ  غَ رَ حت  فََ  مْ ََّ عْ فَّم يََ  َع ً َر  ادَ له، وإن زَ  دُ  ُ سْ يَ 
 رى صَ فعَ  ْتانِ به  ِ  حَ بى ، وإن سَ مَ َّى وسَ  دَ  َ وسَ  دَ هى شَ تَ  إن لم يكنْ  دَ هى شَ فتَ  في الحالِ 
اًل أو ًما، ال جاهِ عالِ  هعَ بِ ن تَ مَ  ه وصالةُ صالتُ  تْ ََّ طَ ه بَ نفسِ   ا ِ بصَ  فْ زِ ولم َي ْ 

َه مُ ه، وعَ قَ ن فارَ ًيا وال مَ اسِ نَ  ه دُ مْ ها عَ َُّ طِ بْ يَُ  صالةِ ال سِ نْ جِ  ره عادةً من غيرِ ْكثََ تَ سْ َم
ا، وال  ً هْ سَ   ٍ رْ أو شُ  ٍَ َْ أَ  بيسيرِ  َُ طُ بْ ، وال تََ   ده ه سُ سيرِ ليَ  عُ رَ شْ ه، وال يُ  ُ هْ وسَ 
ْرا ةٍ عِ ضِ  ْ مُ  في غيرِ  شروعٍ مَ   لٍ ا، وإن أت  بَْ دً مْ عَ   ٍ رْ شُ  بيسيرِ  َه فْ نََ  في  هَ 

َُ  س رةٍ  وقرا ةِ  يافٍ ٍد في قِ ه  شَ وتَ  ع دٍ وقُ  س  دٍ   بْ  ِ ولم يَ  َْ طُ بْ تََ  لم نِ يْ خيرتََ في ا
ََ قَ  مَ َّى ، وإن سَ عُ رَ شْ ، بَ يُ   ده له سُ  ان سهً ا  م  ،تْ ََّ طَ ا بَ دً مْ ها عَ إتمامِ  ب وإنَ 
َُ  ، ف ن طالَ دَ ها وس َ مى تَ ا أَ قريبً  رَ ََ ذَ    تْ ََّ طَ ها بَ تِ حَ ََّ صْ مَ  لغيرِ  مَ َّى كَ أو تَ  الفص

ان يسيًرا لم تََ صَّحتِ مَ ها، ولِ بِ َّْ ه في صُ َكالمِ  ، َكالفٍ    ه هَ َْ هْ قََ و  ،َْ طُ بْ ها إنَ 
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 انَ بَ فََ  حاج ٍ  ن غيرِ م حَ نَ حْ نَ تعال  أو تََ  اهللِ  خشي ِ  من غيرِ  بَ حَ تَ أو انَْ  يَ فَ وإن نََ 
 . تْ ََّ طَ بَ  رفانِ حَ 

َه  ت التي ََّ طَ خر  بَ أُ  َع ٍ َر  را ةِ ه في قِ روعِ شُ  ه بعدَ رَ ََ ا فذَ نً َْ ُر  كَ رَ ن تََ ومَ  :فص
 السالفِ  بعدَ  مَ َِّ إن عَ ه، و دَ عْ ي به وبما بََ تِ عْ ا فيَ ج بً وُ  ع دُ ه يَ ََّ بَْ ه منها، وقََ ََ رَ تََ 

َُ  دَ ه  التشَ  يَ سِ وإن نَ  ، َامَّ ٍ   َع ٍ َر  كِ رْ تََ فكَ  ما لم  ه الرج عُ مَ زِ لَ  ضَ هَ ونََ  لَ وى ا
، ه الرج عُ مَ زِ لَ  بْ صِ تَ نْ ج ُعه، وإن لم يََ رُ  هَ رِ ا ََ قائمً  مى تَ تَ قائًما، ف ن اسْ  بْ صِ تَ نْ يََ 

َِّ  وعَّيه الس  دُ  ج عُ الر  فَ رُ حَ  في الْرا ةِ  عَ رَ وإن شَ   ددِ في عَ   ى ن شَ ، ومَ لَّك
عاتِ  َِّ  ذَ خَ أَ  الَر لشكِّه في   دُ  ُ سْ ه، وال يَ َِ ْر تََ فكَ  َنٍ ُر  كِ رْ في تََ   ى ن شَ إ، و باُق

 السه ِ  دُ ه، وس   ا ُمامِ عً بََ إال تََ  عَّ  معم فٍ    دَ ، وال سُ أو زيادةٍ  واجبٍ  كِ رْ تََ 
ََ ق س  ٍد أْفَضَِّيىُتهِ  كِ رْ بتََ  َُ طُ بْ ، وتََ ه واجبه دُ مْ عَ  َُ طُ بْ ا يََ مَ لِ  ، وإن فْرْ  السالفِ  ب
 .  دتانِ سَ  اهُ فَ رارًا ََ ا مِ هَ ن سَ ه، ومَ نُ مَ زَ   َ رُ إن قََ  دَ  َ سَ  مَ َّى ه وسَ يَ سِ نَ 

 

" وقلنا لكم: أحمه تض ن أحكام اخلطأ يف الوال ، وفيه آد  ِ هْ السى    دِ سُ  با ُ "
 مساحلين:

 ري وم  ال ُيش م  يشري السهص  يف اخلطأ المسعل  اُول : -
 تقسيم اخلطأ يف الوال  وأحكامه. المسعل  الثاني : -
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آهص  السهص علل املأمصم؛  ين املأمصم يسهو  المسعل  الثالث : -
 للسهص وال ما يسهو 

حكم آهص  السهص: حك ه ال كليفة من جهة  المسعل  الرابع : -
الصجصب وعومه، وحك ه الصلعة من جهة أثر تركه علل   ة الوال  

 طال ا.أو ب
 تكرر السهص،  ين ي كرر السهص  به أو ال   م المسعل  اُخيرة: -

***** 
فهة تقسيم اخلطأ يف الوال  باع  ار مشروعية السهص  له  أما المسعل  اُول :

 أو عوم مشروعية هل .

ملؤلف السهص ، و قا القل هكره افهناك  طأٌ ُيشري له السهص  و طأٌ ال ُيشري له 
ري " اهاا  قا القسم اأوح؛ اخلطأ القل ُيش ٍّ وشَ   ٍ ْْ ونََ  لزيادةٍ  عُ رَ شْ يُ بقصله: "

 له السهص : الييا   والنقص والش .

" والنافَّ ِ  ضِ رْ في الفَ  دٍ مْ ال في عَ القسم اللان القل ال يشري له السهص  قاح: "
فسهص  السهص ال يشري يف أل  صر  من  صر الع و، طيب  قا بالنس ة لسهص  

  يف الييا   والنقص والش ، ط عاا الييا   والنقص آهصاا وال السهص، م  يشري
ا  آهصاا، ُعلم  قا يف قصله: "  " و ص القسم اللان: اخلطأ القلدٍ مْ ال في عَ ع وا

ال يشري فيه السهص ، و ين  ناك فرل يف آهص  السهص بني الفرض والنفين وال 
 والنافلة. الفرض " يفوالنافَّ ِ  ضِ رْ في الفَ ما فيه فرل  قاح: ما فيه فرل "
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 : باع  ار كصحمه زيا   أو حمقص أو ش ، م انتَْ بعد ذل  إل  تْسيم الخطع
ثالثة أقسام: زيا   أو حمقص أو ش ، أحما ال أعرف رابعاا، لكن قو أ    اخلطأ 
يف زيا   من وجه  وحمقص وش ، قو جت     قه اللالثة، وقو أ    منها اثنان، 

: واحو ترك تس ي ة  من تس قا  ي ات السهص ، وبعوين زا  ركعة آهصاا، فهملالا
 اج    فيه: زيا   وحمقص،  قا ما فيه اشكاح.

 أما الييا   فلها  صرتان، و ة الد بوأ هبا املؤلف، بوأ بالييا  ، الييا   هلا  صرتان:

 زيا ٌ  فعلية. -
 وزيا ٌ  قصلية. -

 والييا   الفعلية حمصعان أيضاا: 

 زيا ٌ  فعليٌة من جني الوال . -
 وزيا   فعين  ليي من جني الوال .  -

اهاا عنوحما: زيا   فعلية وزيا   قصلية، بوأ بالييا   الفعلية وبني، أ ا قس ان: زيا ٌ  
فعليٌة من جني الوال : ملالا زا  آهص ، وزيا ٌ  فعلية من غي جني الوال : 

 زا  حركةا، مشل  طصات  أثنال  الته، فهقه زيا ٌ  ليسد من جني الوال .

فمت  : "بالييا   الفعلية من جني الوال  فقاح  أ املؤلف بو
 قا له حال ان  "  ًداَ ًعا أو سُ ا أو ُر ع دً ا أو قُ يامً   قِ الصالةِ  سِ نْ  من جِ اًل عْ فِ  ادَ زَ 

أيضاا، اهاا عنوحما ال قسيم قلنا: زيا   فعلية وقصلية، والفعلية حمصعان: من جني 
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ا الوال  ومن غي جنسها، والد من جني ا لوال  فيها  صرتان: أن تكصن ع وا
 وأن تكصن آهصاا.

 " م  زا  فعالا من جني الوال .تْ ََّ طَ ا بَ دً مْ عَ ف ا حكم الع و  قاح: "

" القيام ا  دً َ ًعا أو سُ ا أو ُر ع دً ا أو قُ يامً قِ ملين ماها  أعطاك أربعة أمللة، قاح: "
: رك    رف  من الركصي   ملالا آهو   عا  وقام مر  اماا، ورمبا   أ رم، زا  قيملالا

يييو القيام بعوما  لل أرب  ركعات قام ا، ركعة   امسة، فيا  قياماا، أو زا  قعص اا، 
بعو السهو  اللاحمية ملالا يف الركعة اللاللة، بوح أن يقصم جلي، ولص جلسة يسي   

 كهلسة االآ احة، تع م زيا   قعص .

هو ن ملالا أن  قا املصل  مصل  تشأن ألي لالآ احة وبني أن يمث فرقه بين
فيهلي؛ زيا   جلسة االآ احة ما حك ها يف املق ب  ليسد مس   ة، طيب 
ماها ي قل عنوحما  ىرمة، مكرو ة، م احة  القل يمثهر واهلل أعلم أن جلسة 
االآ احة م احة، وأ ر  من  ر،  هبقا، أولهلل توريهلل هلقا يف شر  الكصكب 

قاح: "وأما  ، ملا تكلم عن أفعاح الن  املني، ليي يف ممثن ه يعا
اأفعاح العا ية فإ ا تق ضة ا باحة، ملاح هل : جلسة االآ احة" لكنه لص زا  
جلصآاا ولص كهلسة االآ احة، يعا ولص جلصآاا يسياا فهقا مصجٌب لسهص  

 السهص.
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"   ًداأو سُ ة، "" يعا رك  ركصعاا   ر ملالا يف الركعَ ًعاا أو ُر ع دً ا أو قُ يامً قِ "
ا، ما  آهو ثالث آهوات يف الركعة فاهللالة اأو، أن تكصن  قه الييا   ع وا

 "، احم هينا من اهللالة اأو،.تْ ََّ طَ ا بَ دً مْ عَ اهللكم  قاح: "

هصاا، " اهاا اهللالة اللاحمية: أن تكصن  قه الييا   آله دُ  ُ سْ ا يَ  ً هْ وسَ اهللالة اللاحمية: "
 ف ا اهللكم  يسهو للسهص.

ا أبطلد مبهر  ا، وأما آهصاا فلها  صر وت قكر  قه الييا   اها كاحمد الييا   ع وا
 من جهة وقد تقكره هلقه الييا  ، م  تقكر أحمه يف زيا    هلا  صر: 

الوصر  اأو،: أن ي قكر الييا   بعو الفراغ منها، فهقا ليي عليه  -
 اال ما هكره املؤلف أن يسهو للسهص.

قكر الييا   أثنال ا، فهقا ما الصاجب عليه  الوصر  اللاحمية: أن ي  -
 أن يقط   قه الييا  ، يقط   قه الييا   ويعص  ا،  الته.

 من جهة  أ رم يف ال قكر: اما أن ي قكر بنفسه أو يُقكَّر. -
 ف اع  ار الصقد وقد ال قكر قاح املؤلف ا ا علل حال ني:

 ادَ إن زَ و عن  قه اهللالة: "أن يعلم بعو فراغه من الييا  ، فقاح  الحال  اُول :
ر ُ" ليي عليه اال أن يسهو؛ دَ  َ منها سَ  غَ رَ حت  فََ  مْ ََّ عْ فَّم يََ  َع ً َر  نه ما تَذ

و ، و ين يسهو  نا ق ين السالم وال بعالزيادة إال بعد فراغها فعَّيه أن يس د
 السالم  احفمثصا  قه املسألة أ ا آ  كرر معكم، اعرفصا يف  قا أمرين:
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ن مصل  السهص  اآ   اباا وليي وجصباا، أن اأمر اأوح: أ -
مصل  السهص  اآ   اب؛ يعا اها قلنا يف مصل   يسهو ق ين السالم 

ا، أصز وال ال  أصز، ما فيه مشكلة؛   ضا ُن مفسهو بعو السالم ع وا
س  د السه  قبَ السالف أو بعده هذا استحبابًا وند  وليس عَّ  

  قه املسألة اأو،. ،ال ج  
لة اللاحمية: أن اأ ين عنوحما يف املق ب أن آهص  السهص ق ين املسأ -

السالم، اال مسألة واحو  و ة: اها آل،م عن حمقص ركعة  فأكلر يف  الته، 
هو يعا  ل،ل امل رب ركع ني وآل،م،   تقكر فأتل بالركعة امل  قية،  نا يس
ا  با بعو السالم، ما عوا هل  آهص  السهص ق ين السالم، وجصباا وال اآ   ا

اآ   اباا ال وجصباا، فلص جعله ق ين السالم ما فيه مشكلة، ال بأو يف 
هل ، ولكن اأفضين أن يكصن ق ين السالم اال في ن آل،م عن حمقص ركعة 

 فأكلر يف  الته.
 اهاا اها تقكر الييا   بعو فراغه منها يسهو.

" يف أثنال يهاف مَ َِّ وإن عَ أن ي قكر الييا   يف أثنال ا، ما اهللكم  " الحال  الثاني :
لي يف " فعليه أوالا أن أفي الحالِ  سَ ََّ جَ الييا  ، أو يف أثنال الركعة الياحلو ، "

 اهللاح، ي ك  قه الييا   وألي.

طيب اها جلي ا ن  ين ي شهو ويسل،م، وال يسل،م من غي تشهو  له حاالن 
 أيضاا: 
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 رب اهللالة اأو،: أن يكصن قو تشهو ق ين  قه الييا  ،  ل،ل امل -
ثالث ركعات، وجلي بعو اللاللة وتشهو ال شهو اأ ي،   آهصاا قام ا، 
رابعة ، ف قكر، فإحمه ألي،  ين ي شهو مر  أ رم  ال،  الص تشهو، اهاا 

 عليه أن ألي ويسل،م.
اهللالة اللاحمية: أال يكصن قو تشهو، يعا  ل،ل اللاللة من امل رب  -

اح، كر يف أثنال ا، فهلي يف اهلل  قام ا، رابعة  من غي تشهو،   تق 
 ألي يف اهللاح ي شهو وال ما ي شهو  ي شهو.

إن  دَ هى شَ تَ ف في الحالِ  سَ ََّ جَ  فيها مَ َِّ وإن عَ و قا اهللاالن هكر ا املؤلف بقصله: "
" في شهو ان مل يكن تشهو،  قا باملنطصل، باملفهصم ان كان دَ هى شَ تَ  لم يكنْ 

،  اتان حال ان احوا ا باملنطصل واللاحمية تشه،و فال حاجة ا، اعا   ال شهو
 باملفهصم.

طيب اأمر اأوح مما أب علل من تقكر الييا   يف أثنال ا أن ألي يف اهللاح، 
ص  " أن يسهو للسهص، و نا آهمَ َّى وسَ  دَ  َ وسَ يقط  الييا  ، اأمر اللان  ص: "

الم اال يف بعو الس السهص ق ين السالم وال بعو السالم  ق ين السالم، ما يأش معنا
 حالة  واحو ، اآ   اباا وال وجصباا  اآ   اباا ال وجصباا.

 ل،ونا ال قسيم اأوح و ص باع  ار وقد تقكر الييا  : اما أن ي قكر بعو فراغها 
ر أو ي قكر أثنال ا، ما يُ وص،ر  صر  ثاللة ق ين، يُ وصر أن ي قكر بعو الييا  ، ويُ وص 

 أن ي قكر ق لها  ما فيه زيا  . أن ي قكر أثنال ا، يُ وصر
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 ا ن حمأش ا، ال قسيم باع  ار آ ب ال قكر:  ين  ص تقكر بنفسه أو هك،ره غيه 

 ان تقكر بنفسه فعين ما آ ق، ما فيه مييو كالم علل ما آ ق. -
وان هك،ره غيه، فهين يأ ق بكالم غيه، وال ما يأ ق بكالم غيه   -

الةا مبنطصقه، واهللالة اللاحمية ح املسألة فيها حال ان، هكر املؤلف 
 حمعرفها مبفهصم كالمه:

 تْ ََّ طَ ه بَ فسِ ن  ا ِ بصَ  فْ زِ ولم َي ْ  رى صَ فعَ  ْتانِ به  ِ  حَ بى وإن سَ : "قاح 
" اها هك،ره غيه هقَ ن فارَ ًيا وال مَ اسِ اًل ونَ ًما، ال جاهِ ه عالِ عَ بِ ن تَ مَ  ه وصالةُ صالتُ 

ته، فإن مل يع ين به بطلد  ال عنوحما حالة أب فيها الع ين بقصح  قا ال ي،
 أب عليه، و قه اهللالة  ة الد أ    فيها الشروط ا تية:

قُكر له اثنني.اُول:  -
ُ
 أن يكصن امل

 أن يكصحما ثق ني، ما يكصحمصا كق،ابني وال فسقة. اُمر الثاني: -
أال يكصن جازماا بوصاب حمفسه، فإن كان جازماا  اُمر الثال : -

الص  تس يهلل الناو ولص آ ،هلل املسهو كله،  بوصاب حمفسه ال يل فد ا،
  ص م يقن، ال ي ك يقني حمفسه.

فإن هك،ره واحو  واحو قاح آ  ان اهلل وبقية املولني آاك صن، وا مام ي لب 
علل  نه  صاب حمفسه، فهين يأ ق بقصح الصاحو  ال،  ن غيك و ن ، تأ ق 

 بمثن ، احم هينا من الشرط اأوح: أن يكصحما اثنني.
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اللان: أن يكصحما ثق ني، أما قصح غي اللقة فال يُق ين، ال تسألصن تقصلصن:  الشرط 
: ، اهاا اأمر اللانُنه ما عندي ج ا كيف يعرف ا مام أن القل آ ،هلل ثقة، 

 أن يكصحما ثق ني.

اأمر اللاليت: أال يكصن جازماا، فإن كان جازماا وم يقناا أحمه علل  صاب وآ ،هلل به 
فيو المثن  صهل ا وي ك يقينه،  م االثنني يفيو اليقني وال يثق ان فال يرج  ا، ق

 يفيو المثن، ما ي ك اليقني أجين المثن.

فإن اج  عد  قه الشروط وجب عليه اأ ق ب قكي غيه، وان ا  ين، واحٌو منها 
 فال أب هل .

ا اج  عد " اهتْ ََّ طَ بَ فإن  الف ومل يأ ق ب قكي غيه ما حكم  الته  قاح: "
 شروط وترك كالمهم بطلد  الته. قه ال

أن من  " االهعَ بِ ن تَ مَ  وصالةُ طيب  قه  ال  ا مام ف ا باح املأمصمني  قاح: "
 ت عه علل حال ني:

ا ف  طين  ال م  - اا عاموا
اهللالة اأو،: أن يكصن القل ت عه عامل

 أيضاا.
، أو حماآياا، يعا  قا  - اهللالة اللاحمية: أن يكصن من ت عه جا الا

يقصح: ا ن عنول حماو يقصلصن كقا وعنول ا مام، ال، أحب، ال، املأمصم 
أن أت   ا مام،  ص حماآة ال يعرف، يعا  ص حماآة وآا ة شأحمه شأن 
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ا مام، ف ن كان جا الا أو حماآياا مل ت طين  الته، و قا القل هكره بقصله: 
 ."هقَ ن فارَ ًيا وال مَ اسِ اًل ونَ ًما، ال جاهِ ه عالِ عَ بِ ن تَ مَ  وصالةُ "

ن مَ  الةُ ه وصصالتُ  تْ ََّ طَ بَ " معىن  قا أن من فارل ا مام قاح: "هقَ ن فارَ وال مَ "
ناه، القل فارقه: " ااا ين والناآة عرفهقَ ن فارَ ًيا وال مَ اسِ اًل ونَ ًما، ال جاهِ ه عالِ عَ بِ تَ 

رأم ا مام مور، علل الييا   يف الوال ، ف اها  ن   ك ،ين  الته لنفسه، فارل 
 الته لنفسه، فهقا القل فارل امامه ت طين  الته باملفارقة  ال ا مام وك ،ين 

 ت طين  الته باملفارقة.

 قا ال قسيم كله ي علق بأل حمصي من أحمصاي اخلطأ يف الوال   الييا  ، أل أحمصاي 
 الييا    الفعلية، أل أحمصاي الييا   الفعلية  من جني الوال .

كالمه مرتب   ، الصالةالزيادة الفعَّي  من غير جنس حمأش ا ن ا،: 
 لكنه حي ال ا، تأمين ح  ي ني للطالب وجه ال تيب، هكر املؤلف هلا ثالث  صر: 

 زيا   الفعين الكلي. -
 والفعين اليسي. -
 واأكين والشرب. -

ف ا اهللكم يف  قا  بوأ أوالا بالييا   بالع ين الكلي من غي جني الوال ، فقاح: 
َه مُ وعَ " "  قا ه ُ هْ وسَ  هدُ مْ ها عَ َُّ طِ بْ يَُ  الصالةِ  سِ نْ جِ  ره عادًة من غيرِ ْكثََ تَ سْ َم

القسم اأوح و ص الع ين الكلي، ال فرل فيه بني الع و والسهص، فكليه م طيٌن 



619 
 

للوال ، الع ين من غي جني الوال  كليه م طيٌن للوال ، وآ ق معنا قيٌو   ر 
 هلقه املسألة غي كصحمه كلياا أن يكصن م صالياا.

ال " وما لابط اهللركة الكلي   ثالث حركات و ره عادةً ْكثََ تَ سْ َه مُ مَ وعَ فإهاا قاح: "
ما يعو،ه  " يعاره عادةً ْكثََ تَ سْ مُ أرب  وال مخي  الضابط يف هل  العا  ، قاح: "

 الناو يف عرفهم كلياا.

ني ع وه " ال فرل يف هل  به ُ هْ ه وسَ دُ مْ ها عَ َُّ طِ بْ يَُ  الصالةِ  سِ نْ جِ  من غيرِ "
نال الوال  حماآياا ومشل مسافة طصيلة مخسة كيلص، ف  طين وآهصه، فلص آهل أث
  الته ولص كان حماآياا.

 وآ ق أيضاا قيو: و ص من غي لرور ، قالصا: احمه يف حاح املسايفة اها اش و اخلصف.

طيب اليسي ي طين وال ما ي طين  ع ين يسي من غي جني الوال  ال ي طين، ح  
ا، طيب لص   ا  ولص كان ع وا كان آهصاا ي طين  ال ي طين،  ين ُيشري لص كان ع وا

ه يرِ سليَ  عُ رَ شْ وال يُ له السهص  وال ما ُيشري له  يسهو للسهص  ال، قاح: "
 ".  ده سُ 

اهاا عرفنا حكم الكلي وعرفنا حكم اليسي، أما أن الكلي م طين فقكر ا مبنطصل  
 كالمه، وأما أن اليسي ال ي طين فعرفناه مبفهصم كالمه.

كين والشرب: اأكين والشرب فيه حالة ابطاح للوال ، وفيه حالة حمأش ا ن ا، اأ
 ٍَ َْ أَ  بيسيرِ  َُ طُ بْ وال تََ : "ال ت طين فيها الوال ، ف ا حالة ا بطاح  قاح 
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اأكين " اهاا ال ت طين الوال  بادً مْ عَ   ٍ رْ شُ  بيسيرِ  َه فْ وال نََ  ،ا ً هْ سَ   ٍ رْ أو شُ 
 والشرب يف  صرتني:

ا آهصاا، فال ت طين، آصال اأكين أو الوصر  اأو،: أن يكصن يسيا  -
الشرب، و ص يولة امل رب يف رمضان بعو ما شالصا السفر  جالي يف 
ال شهو وآهل وأ ق قطعة   ي يسي ، وتقكر، ت طين  الته وال ال  ال 

، اهاا  قه اهللالة اأو، اها كان يسي وكان آهصاا ُنه يسيره سهً ات طين؛ 
 ال ت طين.

 ال ت طين فيها الوال : اها كاحمد شرٌب يسٌي يف اهللالة اللاحمية الد -
 ال   حمفين، و ص يف  ال  النافلة، تعرف بعض السلف عليهم رمحة اهلل 
تعا،   م القر ن يف ركعة، قرأ عشر  أجيال ما اآ طاي يصا ين القرال  فأ ق 
ا،  ين ت طين الوال  وال  شربةا من مال ليُ ين، حلقه ويس  ر يف القرال ، ع وا

–أنَّ  قا ُرول عن بعض الو ابة  ال ت طين الوال  بقل ؛ ما ت طين 
 .، ابن اليبي -رلة اهلل عنهم

 اهاا  اتان حال ان ال ت طين الوال  فيها باأكين والشرب.

 طيب ما عوا هل  من  صر اأكين والشرب ت طين الوال ، فيو ين يف هل : 

ا   اها أكين أكالا كلياا، تعشل، اها أكين أكالا كلياا يف الوال - ع وا
 أو آهصاا: ت طين.



621 
 

 اها شرب شرباا كلياا: ت طين. -
اهاا املس لىن  ص فقط الشرب اليسي يف النفين، واأكين والشرب آهصاا، شرب املال 
اليسي ما حك ه  ال ي طين، ولابط املال اليسي مر، معنا يف باب املياه؛ و ص ما 

ابط اليسي ه، وأما ل ون الُقل، ني، ولكن هاك لابط اليسي يف باب تنه،ي امليا
ا، الُقل، ني كم  قلنا: قريب من ماحل ني   نا أكن لص يأ ق رب  قلة لقلنا  قا كليٌ جوا
 ل ، ماحلة وتسعني، والُقل ان بعو تسعني ماحلة ل  وكيين من مياه، يعا ماحلة وتسعني

 ل ، يعا لص شرب ماحلة ل .

ييا  : فعين ا   وحمقص وش ، والاحم هينا من قضية الييا   الفعلية بنصعيها، عنوحما زي
 وقصح، الفعين احم هينا منه.

 ، و ة أيضاا حمصعان:الزيادة الْ لي حمأش ا ن ا، 

 زيا   قصح  من جني الوال . -
 وزيا   قصح  من غي جني الوال .   -

، ال اب  قا مرتب، ولكنه ال يض  عناوين،  قا كله ب تيب املؤلف 
 مرتب. لكن اها تأمين الطالب ي  ني، له أحمه 

 فالييا   القصلية حمصعان: 

 زيا ٌ  قصلية من جني الوال . -

 وزيا ٌ  قصلية من غي جني الوال . -
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 فالييا   القصلية من جني الوال  حمصعان: 

 مجي  اأهكار  قا حمصي. -

 والسالم  قا حمصٌي ثان. -

و ص مجي  أهكار الوال  اها زا  ا يف غي مصلعها فال ت طين  أما الْسم اُول:
بقل  ولص تع و، و ص واقف  ل،ص الفاكة وا مام طص،ح قاح:  ل،يا أقرأ الوال  

ال شهو، ال يشري هل ، لكن  ين ت طين الوال   ال ت طين الوال ، قاح يف ركصعه: 
 آ  ان ريب اأعلل  ال ت طين الوال .

وان كان آهصاا من باب أو، أن الوال  ال ت طين، لكن  ين يسهو لسهصه  ال 
س  ب وال أب، و قا آيأش معنا بعو قليين قاعو  يف أب، لكن يس  ب، ي

باب آهص  السهص أن آهص  السهص ملا ي طلها ع وه واجب، وما ال ي طلها 
ع وه آهص  السهص فيه ليي بصاجب، طيب  نا  ين ي طلها الع و  قلنا: ما 

 ي طين الع و، اهاا آهص  السهص  ليي بصاجب وااا  ص مس  ب.

  قصلية من جني الوال  غي السالم، ما حك ها  فقكر  قا القسم و ص زيا 
َْ قاح: " ْرا ةٍ عِ ضِ  ْ مُ  في غيرِ  شروعٍ مَ   لٍ وإن أت  ب قرأ يف  "في س  دٍ  هَ 

آهص ه، ط عاا احم  ه  نا حم كلم عن الييا  ، يعا أتل بقصح  مشروي  يف غي مصلعه 
ر الم ضا صارت نْ  ون ا  الح بقكر املصل ؛   ،ُنه ل  فيه إخالل بَذ

 النقص يأش الكالم عليه.
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َُ  في س رةٍ  ، وقرا ةِ يافٍ ٍد في قِ ه  شَ ، وتَ ع دٍ وقُ  في س  دٍ  َْرا ةٍ   " " اهاا نِ يْ خيرتََ ا
ال ُتشري قرال   صر  يف اأ يتني، لكن لص قرأ  ين ت طين  ال ت طين الوال ، 

ح ص ولقل  قاح املؤلف: ي تب علل  قه املسألة أمران، ما  ة املسألة  ا تيان بالق
 املشروي يف غي مصلعه،  ة زيا   قصلية من جني الوال ، ي تب عليها أمران:

 ".َْ طُ بْ لم تََ أما من جهة ال طالن:  ين ت طين الوال   ااصاب: " -

أما السؤاح اللان:  ين أب السهص  لقل  أو يس  ب  قاح:  -
ب " ُيشري يعا ُيس  ب، ُيس  عُ رَ شْ ، بَ يُ   ده له سُ  بْ  ِ ولم يَ "

 ال أب.السهص  و 

  قه زيا   قصح من جني الوال  غي السالم.

ي قل عنوحما النصي اللان و ص: زيا   قصح من جني الوال  لكنه السالم، أتل 
ََ قَ  مَ َّى وإن سَ بالسالم يف غي مصلعه، ف ا اهللكم  " الم   ر " السهاإتمامِ  ب

وال ، بعو ما لالوال ، كرأها ال ك ي وكليلها ال سليم، فأتل بالسالم يف أثنال ا
  لل ركع ني يف امل رب آل،م، فله اح  االن:

" تْ ََّ طَ ا بَ دً مْ عَ أن ي ع و هل ، ف ا حك ه  " االحتمال اُول: -
ا بطلد  الته.  ان كان ع وا

أن يكصن هل  آهصاا، فإن كان آهصاا فأيضاا  االحتمال الثاني: -
 :-ارآم شهر  هلقا ال اب وفر،ي الفروي–عنوحما اح  االن 
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 اأوح: أن ي قكر عقب آالمه ق ين أن يطصح  االح  اح
 الفوين.

   االح  اح اللان: أن ي قكر بعو طصح الفوين، رج
لل يد، وشرب القهص  م  اأوال ،   تقكر أحمه  لل امل رب 

 ركع ني.

ف ا حكم االح  اح اأوح  اها تقكر ق ين أن يطصح الفوين، تقكر قري اا، ما 
ان سهً ا  م ذَ اهللكم  " الركعة امل  قية " يقصم فيأش بدَ ها وس َ مى تَ ا أَ بً قري رَ ََ وإنَ 

ويسهو للسهص، و نا يسهو للسهص ق ين السالم وال بعو السالم  بعو السالم، 
نا يكصن " والسهص   دَ ها وس َ مى تَ أَ  قه مسأل نا الد تكصن بعو السالم، قاح: "

م ت طين الوال   بعو السالم، وجصباا وال اآ   اباا  اآ   اباا، لص  ال، ا ق ين السال
 ال ت طين، يأ   ال يأ .

وهلقا قو يلهأ بعض اأحل ة ا، جعين آهص  السهص ح  يف  قه اهللالة يقصح: 
 ل،يا أآهو ق ين السالم، ملاها  عشان املولني ال يوي فيهم مشكلة يف املسهو، 
أحمه لص جعله بعو السالم وحموف املسهو مس صقصن قامصا  متام ما عليهم من 

، و اح نا رج  وكم فسهو، ف ن قامصا احمقس صا فريقني: الفريق اأوح ركعات
رجعصا، الفريق اللان مل يرجعصا،   بعو هل  جالوا لإلمام يسألصحمه وليي عنوه 

 جصاب، ما  رو فيقصح: أحما أآهو ق ين السالم.

وأ الا  ة مسألة  الفية،  ين املس صل يرج  أو ال يرج   ة مسألٌة  الفية، 
فيها: أحمه اها آهو ا مام ق ين أن يس  م املأمصم قاحل اا فإحمه يرج ، وأما واملق ب 
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اها اآ  م قاحل اا وشري يف قرال  الفاكة فإحمه ال يرج ، وأما اها اآ  م قاحل اا ومل يشري 
يف قرال  الفاكة حمسيد،  ين أهللقص ا باأركان فيش طصن فيها الشروي يف قرال  

ان  ط الشروي، ا ن غابد املسألة عن ه ا، لكنالفاكة أو بالصاج ات فال ُيش  
" اهاا اهللالة دَ وس َ  هامى تَ ا أَ قريبً  رَ ََ  م ذَ تقكر ق ين أن يس  م قاحل اا فإحمه يرج ، "

 اأو، أن ي قكر قري اا.

َُ  ف ن طالَ اهللالة اللاحمية: " إن طاح الفوين فإن " فهاتِ حَ ََّ صْ مَ  لغيرِ  مَ َّى كَ أو تَ  الفص
ل،ة امل رب من جويو،  ل،ل امل رب ركع ني وه ب ا، الوال  ت طين، حمقصح:  

 ال يد وتعشل   تقكر، فإحمه يعيو الوال  كلها لطصح الفوين.

، يقصح: " " بطين، هاتِ حَ ََّ صْ مَ  رِ لغي مَ َّى كَ أو تَ ويف حكم الفا ين الطصيين ا تياُن مب طين 
ة قبعو ما  ل،ل ركع ني وآل،م من الوال  جاله اتواح وتكلم مكاملة ما هلا عال

بالوال ، ف ا اهللكم  نا    تقكر، ماها عليه  بطلد الوال ، عليه أن يعيو 
 الوال .

طيب لص أن ا مام آل،م من ركع ني، فل ا آل،م من ركع ني وال فد قاح له أحو 
املأمصمني: بقيد ركع ان، أو بعو ما ال فد آأح الناو قاح:  ين بقة شةل  

ا علل مع  و املق ب أحمه ُم طهين، لكن قالصا: بقة ركعة، ف ا اهللكم  الكالم  ن
 احب اليا  عليه رمحة اهلل ا  ار روايةا أ رم يف املق ب: أحمه اها كان يسياا وكان 
ملول ة الوال  فإحمه ال ي طين، قاح: حماقص ركعة يقصم وُيك ين ما بقة عليه،  قا 

 بالنس ة للكالم.



626 
 

أن تكصن  ،ر صَّبهافي غيواحم  هصا أن الكالم اليسي ملول  ها؛ املرا   نا: 
الوال  باقية حك اا لكن ليسد مصجص    صر ا، بعو ما آل،م من الركع ني تكلم، 
خبالف لص ما أحمه يف  لب الوال  قاح لصاحو من املأمصمني: يا شيخ قم ارك ، 
قم باقة ركعة، يف  لب الوال  ق ين السالم، ف ا اهللكم  نا  ُم طهين، ولص كان 

 .يسياا، ولص كان يف مول  ها

ََ قَ  مَ َّى وإن سَ لكن املرا   نا يف مسألة  ص ي كلم عن مسألة قاح: " " هاتمامِ إ ب
 قه مسأل ه، آل،م ق ين امتامها آهصاا ف كلم ل ي مول  ها، فهين ي ا وال يعيو 

 الوال   ي ا علل كالم املؤلف، ويعيو الوال  علل املع  و يف املق ب.

  .احم هينا من الييا   القصلية من جني الوال

يوي عنوحما الييا   القصلية من غي جني الوال  ا ن، ط عاا عرفنا الييا   القصلية 
من جني الوال ، وأشار يف أثنال ا ا، مسألة زيا   قصلية من غي جني الوال ؛ 

ان يسيًرا لم تََ صَّحتِ مَ ولِ و ة: "  ".َْ طُ بْ ها إنَ 

يها ق هبا، وعنوحما فا ن عنوحما الييا   القصلية من غي جني الوال ، وما يُل 
 مسأل ان:

 الكالم. -

 وما يل ق بالكالم. -
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 الوال : " كالم ا حمسان يفهابِ َّْ ه في صُ َكالمِ فقكره املؤلف بقصله: " أما الكالف:
اما أن يكصن يف  ل ها، أو يكصن بعو تسلي ه وق ين امتامها،  قا م  بقال حك ها، 

 اللان يف حك ها، واأوح يف  ل ها.

" هابِ َّْ ه في صُ كالمِ َ  تْ ََّ طَ ها بَ تِ حَ ََّ صْ مَ  لغيرِ  مَ َّى كَ أو تَ قاح: " فإن كان يف  ل ها
اهاا القسم اأوح: كالم ا حمسان يف  لب الوال ، ما حك ه  م طيٌن للوال  من 

 غي تفويين، ال يُفر،ل فيه بني اليسي والكلي.

 النصي اللان: بعو آالمه وق ين امتامها، فهقا له  صرتان:

 يكصن ملول  ها. الوصر  اأو،: أن -
 اللاحمية: أن يكصن ل ي مول  ها. -

والقل ملول  ها: اما أن يكصن يسياا أو كلياا، ف ا حكم القل يف مول  ها  
ان يسيًرا لم تََ صَّحتِ مَ ولِ قاح: "  قا " وان كان كلياا  بطلد، و َْ طُ بْ ها إنَ 

  ين ال  ام. قملول  ها يف  ل ها وال ملول  ها بعو السالم ق ين ال  ام  بعو السالم 

اهللالة اللاحمية: أن يكصن ل ي مول  ها عرفناه مبفهصم املخالفة لع ار  املؤلف؛ أحمه 
 لص كان ل ي مول  ها فإ ا ت طين مطلقاا، ال فرل بني كليه ويسيه.

، فيه أشيال تُل ق بالكالم وتأ ق حكم الكالم ما يَُّحَ بالكالف:حمأش ا ن ا، 
 والن يب والن ن ة: هكر املؤلف: القهقهة والنفخ
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وال  " فالقهقهة كالكالم ت طين هبا الَكالفٍ    ه هَ َْ هْ وقََ ف ا حك ها  " أما الْهْه 
 ولص مل ينب حرفان، والقهقهة  ة الض   بوصت، احم هينا.

 ما حك ه  النفخ والن يب حك ه ا واحو، النفخ علل حمصعني:  النفي

 اها حمفخ وبان حرفان: بطلد. -

 مل ت طين.وان حمفخ ومل ينب حرفان:  -

يعا حمفخ وقاح: )أف( فهنا بان منه حرف األف والفال، لص حمفخ وبان الفال فقط 
 فإ ا ال ت طين وال يكصن كالكالم.

 فله حاالن: أما النحيب

 - ته  أن يبكي بصالن يب: –اهللالة اأو،: أن يكصن حني ه  -
،  صفاا من وعيوه، قو     يات أن يكصن هل  من  شية اهلل 

ح   هر  صته بال كال، فهقا ما حك ه  ال ت طين به  وعيو ف كل
 الوال .

فإن الوال  ت طين  وأما اها بكل أمر    ر غي  شية اهلل  -
 ".تْ ََّ طَ تعال  بَ  اهللِ  خشي ِ  من غيرِ  بَ حَ تَ انَْ به، و قا هكره املؤلف بقصله: "

 ، ما حكم الن ن ة  الن ن ة هلا  صرتان:الص رة الثالث : النحنح 

 وح:  اجة .القسم اأ -

 وب ي حاجة. -
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 فإن كاحمد الن ن ة هللاجة: ف ا اهللكم  ان كاحمد هللاجة ال ت طين هبا الوال .

 وان كاحمد ل ي حاجة  فلها قس ان، ما  ا 

 اها بان حرفان: بطلد. -

 وان مل ينب: ال ت طين. -

 حَ نَ حْ نَ و تََ أ قا كله مصجص  يف ع ار  املؤلف مبفهصمها ومنطصقها، و قا معىن قصله: "
ن من " اهاا شرط ا بطاح بالن ن ة: أن تكص تْ ََّ طَ بَ  رفانِ حَ  انَ بَ فََ  حاج ٍ  من غيرِ 

غي حاجة، وأن يمثهر حرفان، أما اها كاحمد هللاجة أو مل ينب فيها حرفان فال 
 ت طين الوال  هبا.

احم هينا من الفوين اأوح يف باب آهص  السهص، و ص معقصٌ  ل يان أل أحمصاي السهص 
 النقص، الش   الييا     ي  تفا يلها. اللالثة: الييا  ،

َه أما الفوين اللان قاح: "  " هكر فيه النصعان ا  ران: النقص والش ، والنقصفص
 حمصعان:

 حمقص ركن. -

 وحمقص واجب. -

 وز  حمصعاا ثاللاا: حمقص آنة . -

ن : فله حال ان باع  ار وقد ال قكر، حمقص ركن م  تقكر  له فعما نْ  الَر
 حال ان:
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 بعو شروعه يف قرال  الفاكة من الركعة اللاحمية: :الحال  اُول  -

حمسة أن يسهو السهو  اللاحمية، فل ا اآ  م قاحل اا، قاح: بسم اهلل الرمحن الرحيم 
أما ال س لة ليسد من  شري يف اهلل و  [4}الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِني{]الفاحتة/

ب عليه، آهوت، ف ا الصاج الفاكة، ف وأ يف قرال  الفاكة   تقكر، قاح: أحما ما
يرج   قاح: ال، ال ترج ، وااا جتعين الركعة  قه الد بوأت يف قرال ا قاحل ةا مقام 

 ه بعدَ رَ ََ ا فذَ نً َْ ُر  كَ رَ ن تََ ومَ الركعة السابقة والركعة السابقة مل ية، و قا معىن قصله: "
الد تركه منها  " بطلده منهاََ رَ ت التي تََ ََّ طَ خر  بَ أُ  َع ٍ َر  را ةِ ه في قِ روعِ شُ 

 .وقامد الركعة الد بوأ ا الد شري يف قرال ا قامد مكا ا

 أن ي قكر ق ين هل : الحال  الثاني : -

ه ََّ بَْ قََ و أوح ما وقف تقكر ق ين أن يشري يف قرال  الفاكة، ف ا الصاجب عليه  قاح: "
ها تقكر وجب ة ا" وق ين أن يشري يف قرال  الفاكهدَ عْ ي به وبما بََ تِ عْ ا فيَ ج بً وُ  ع دُ يَ 

عليه الرجصي، يعص  وجصباا، فيأش مبا حمقوه ومبا بعوه، أما مبا حمقوه فمثا ر، أما مبا 
 ُن الصالة ال بد فيها من الترتيب.بعوه ملاها  

 أن ي قكر بعو آالمه من الوال : الحال  الثالث : -

إن و بعو ما  ل،ص الوال  تقكر أحمه ترك ركناا يف أحو الركعات، ف ا اهللكم  "
بركعة ، كأحم   " بعو السالم حمقصح: تقصم وتأشَامَّ ٍ   َع ٍ َر  كِ رْ تََ فكَ  السالفِ  بعدَ  مَ َِّ عَ 

 الوال . أ ا ت طين -آ ق يف مسألة السالم–تركد ركعةا، ولكن اها طاح الفوين 

  قا الكالم عن حمقص الركن.
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ي قل عنوحما حمقص الصاجب، وحمقص الصاجب من جهة وقد ال قكر، املؤلف هكر 
ال شهو اأوح، وال شهو اأوح له ثالث  صر؛ ملن ترك ال شهو  للصاجب  صر 

 اأوح:

 أن ي قكره ق ين أن يس  م قاحل اا. -

 أن ي قكره بعو اآ   امه قاحل اا وق ين الشروي يف القرال . -

 أن ي قكره بعو شروعه يف القرال . -

  قه ثالث حاالت. 

 يَ سِ وإن نَ كم  "ف ا اهلل، اها ي قكره ق ين أن يس  م قاحل اا أما الحال  اُول :
َُ  دَ ه  التشَ  اهاا ما مل ين وب  "قائًما بْ صِ تَ نْ ما لم يََ  ه الرج عُ مَ زِ لَ  ضَ هَ ونََ  لَ وى ا

 قاحل اا يليمه الرجصي، ما  ام أحمه تقكره ق ين أن ين وب قاحل اا يليمه الرجصي.

ا  قائمً  مى تَ تَ ف ن اسْ أن ي قكره بعو أن اآ  م قاحل اا، ف ا اهللكم  " الحال  الثاني :
 " ان اآ  م قاحل اا ومل يشري يف القرال  ف اها عليه  حمقصح: ُيكره ل  أنج ُعهرُ  هَ رِ ََ 

 .ُن هذا مكروهترج ، فلص رج  أصز، توهلل الوال   توهلل؛ 

صله: "  قا تكرار م  قه الرج عُ مَ زِ لَ  بْ صِ تَ نْ وإن لم يََ املؤلف أعا  ا ن كل ة "
 تكرار"  ص قائًما بْ صِ تَ نْ ما لم يََ  ه الرج عُ مَ زِ لَ "

 فَ رُ حَ  ا ةِ في الْر  عَ رَ وإن شَ أن يشري يف القرال ، ف ا اهللكم  " الحال  الثالث :
 " اها شري يف قرال  الفاكة حرم عليه الرجصي.الرج عُ 
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طيب  قه ثالث حاالت كلها آهص ط عاا، أل اهللاالت اللالثة يكصن فيها آهص  
َِّ  وعَّيه الس  دُ آهص  قاح املؤلف: " الث اهللاالت الل " للكين، كين  قهلَّك

فيها آهص  آهص ، ح  لص أحمه جمر  ما قام وفارقد الي ه اأرض أو الي ه قومه، يف 
أوح ما شري يف القيام تقكر فرج ،  ين يسهو للسهص وال ال  يسهو للسهص، اهاا 

 عليه السهص  للسهص يف كين  قه اهللاالت اللالث.

 احم هينا ا ن من النقص.

 واياكم من الشكصك والصآاوو، الش  له  صر:جال  ور الش ، عافاحما اهلل 

 شٌ  يف عو  الركعات. -

 شٌ  يف ترك ركن . -

- .  شٌ  يف ترك واجب 

 شٌ  يف زيا   . -

 حال ان فيه ا آهص ، وحال ان ال آهص  فيه ا:

 شٌ  يف عو  الركعات، فيه آهص  أم ال  فيه آهص . -

 شٌ  يف ترك ركن : فيه آهص . -

: ال آهص  فيه. -  شٌ  يف ترك واجب 

 شٌ  يف زيا   : ال آهص  فيه. -
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ن مَ و بالنس ة للش  يف عو  الركعات فيه آهص ، لكن ما اهللكم فيه  قاح: "
عاتِ  ددِ في عَ   ى شَ  َِّ  ذَ خَ أَ  الَر ثالث  " يقصح: ما أ رل أحما  ليد ركع ني أوباُق

لب علل ، ولص غمطََّ التردد ال  امل رب  حمقصح: اجعلها ركع ني، والش   نا: 
 %25أن  ليد ثالث، لكن ما زاح يف حمفسة ش   %25  اح  نه، قاح: اح

أن  ليد ركع ني، كم  لل  يأ ق باأقين أو باأكلر  باأقين ولص غلب علل 
  نه اأكلر، اهاا الش   نا مطلق ال   .

و قه من املساحلين الد ين  ه هلا طالب العلم؛ أحمه يف بعض املصال  يطلقصن الش  
 وغل ة المثن، فيهعلصن الش   ص ال    القل ال ويريوون به ما يقابين اليقني

ي جهلل أحو طرفيه، يف بعض اأحيان أعلصن الش  يف مقابين اليقني مطلقاا، 
 فيو ين فيه ح  المثن الراجهلل، و قا منها.

ومنها أيضاا ما آ ق معنا في ن تيقن الطهار  وش  يف اهللوث، الش   نا: مطلق 
لني، و قا علل  الف بني أ ين العلم ال    ولص غلب علل  نه أحو االح  ا

 لكن  قا  ص املق ب.

" يعا هَِ ْر تََ كَ ف َنٍ ُر  كِ رْ في تََ   ى ن شَ إو اللان: الش  يف ترك الركن، ما اهللكم  "
يقصح: أكن آهوت، أكن ما آهوت، اح  اح ان أكصن آهوت واح  اح 

 ان أكصن ما شال اهلل اآهوت، حمقصح: مل تسهو.

" ما بٍ واج كِ رْ لشكِّه في تََ  دُ  ُ سْ وال يَ ما حك ه  "الش  يف ترك الصاجب، 
 صر  هل    صر  هل : رجيٌن بعو أن رف  من آهص ه جال يف باله أحمه اح  اح 
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أحمه آ ،هلل يف السهص  واح  اح أحمه مل يس ،هلل،  ين عليه آهصٌ  يف   ر  الته  
 لال، ليي عليه آهصٌ  يف   ر  الته، وكقل  لص تقكر يف   ر الوال  ملالا جا

يف بال يف   ر الوال  أن أكن آ ، د، اح  اح أحما آ ، د يف   ر السهص  
 واح  اح أن ما آ ، د،  ين يسهو للسهص  ال، ما يسهو للسهص.

الوصر  الرابعة: الش  يف الييا  ؛ ملا جلي يف ال شهو اأ ي من  ال  امل رب 
  بعو فراغه صر  الشقاح: أحما  ليد امل رب ثالث وال  لي ها أرب   ط عاا ا ن  

، لص أحمه ش   ل،ل ركع ني وال ثالث،  من املشكصك فيه، مبعىن أحمه ما قام ملالا
فقام ليأ ق باأقين،  قه الركعة الد قام اليها مشكصٌك يف كص ا زيا   وال ال، 

 يسهو للسهص وال ما يسهو  يسهو للسهص، ليي  قا املرا .

، واا ا يف   ر  الته جال يف باله ان أكن املرا  أحمه: ما ع ين م  الش  ع الا
 أكصن  ليد أرب  ركعات،  ين يسهو  ال يسهو لشكه يف الييا  .

 حمن قين ا ن ل عض اأحكام امل علقة بسهص  السهص: 

 هَ المعم ف يس د لَّسه  إذا سه  دون إمامه وال ما يس د املسألة اأو،: 
سألة؛ " واآ لنصا من  قا مهمامِ ا ُعً بََ إال تََ  عَّ  معم فٍ    دَ وال سُ قاح املؤلف: "

و ة مسألة املس صل القل آهل بعو مفارق ه لإلمام: يعا رجيٌن  لل م  ا مام 
وبقة عليه ركعة فقام ي م  قه الركعة، فسهل فيها،  ين يسهو  قا املأمصم وال 

 ، قو فارل امامه.ُنه هنا ال يتبا إمامه أصاًل ال  يسهو حمعم؛ 
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  حكم الس  د من جهرابعة يف  قا الفوين؛ و ة:   هكر املؤلف املسألة ال
،  ين آهص  السهص واجٌب أو ليي بصاجب  اأفعاح الد ُيشري الحكم التكَّيفي

 فيها آهص  السهص اما:

أحصاٌح ي طين ع و ا الوال ، ف ا حكم السهص  هلا  قاح  -
  ؛ زيا   " ملين: اليياه واجبه دُ مْ عَ  َُ طُ بْ ا يََ مَ لِ  السه ِ  وس  دُ املؤلف: "

ركعة،  قه ع و ا يُ طين أم ال  ع و ا يُ طين، اهاا آهص ا السهص  له 
 واجب.
اهللالة اللاحمية عرفنا ا مبفهصم املخالفة: ما ال ي طلها ع وه ليي  -

 بصاجب، فو ين يف هل   صرتان:

 .صر  حمقصح: ليي بصاجب لكنه آنة  

 . و صرٌ  حمقصح: ليي بصاجب لكنه م ا 

لكنه آنة: الييا   القصلية من جني وكلها آ قد معنا،  صر  ليي بصاجب و 
َْ الوال  "  هص ." قلنا ُيس  ب السهعِ ضِ  ْ مُ  في غيرِ  شروعٍ مَ   لٍ وإن أت  ب

اهللالة اللاحمية: ال أب لكن يُ ا ، مر،ت معنا يف الورو املالة: اها ترك آنةا، ك ا 
ان " ال يسهو ل كه آنة و سَ عْ فال بَ  دَ وإن س َ قاح يف   ر الفوين املالة: "

   دُ الس عُ رَ شْ ، وال يُ وأفعالٍ  أق الٍ  نُ نَ وما عدا ذل  سُ ال بأو، قاح: "آهو 
 ".سَ عْ فال بَ  دَ ه، وإن س َ َِ ْر لتََ 

  ار عنوحما ثالثة أحكام لسهص  السهص:
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 آهصٌ  واجب. -

 وآهصٌ  مس  ب. -

 وآهصٌ  م ا . -

 قا الكالم من جهة ال  يت يف حكم السهص  اهللكم ال كليفة،  ين  ص واجب، 
 ، أما من جهة أثره علل حكم الوال ، اهللكم الصلعة،  ين مس  ب، أم م ا 

 الوال  ت طين أم ال  اها تع ،و ترك آهص  السهص  ين ت طين  الته وال ال  

 ترك آهص  السهص له  صرتان:

ا. -  تركه ع وا

 وتركه آهصاا. -

ا فلها  صرتان:  فإن تركه ع وا

أن يكصن السهص  أفضلي ه ق ين السالم، و ص أكلر السهص ، مجي   -
 صر السهص  الصاجب. 

اهللالة اللاحمية: أن يكصن أفضلي ه بعو السالم، من آل،م من حمقص،  -
 ملالا  ل،ل امل رب ركع ني وآل،م   تقكر،  نا أفضلي ه بعو السالم.

 كِ رْ بتََ  َُ طُ بْ تََ و ف ا قلنا فيه أن أفضلي ه ق ين السالم وتع ،و تركه ما حكم  الته  "
ََ  س  ٍد أْفَضَِّيىُتهِ   ين الوال  " اهاا ملا جعلنا  قا السهص  ىله قفْرْ  السالفِ  قب

  ار كأحمه جيل من الوال ، اها ترك ه بطلد الوال .
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لكن السهص  القل جعلنا ىله بعو السالم كأحمه شةٌل مس قين،  ص واجب 
 ، لكن ال ت طين الوال ُنه يبطَّها عمده  يهلل، ما حمقصح احمه ما  ص واجب 

 ب ع ،و تركه.

 مَ َّى سَ ه و يَ سِ وإن نَ آهصاا، ف ا اهللكم  املؤلف هكر ا قاح: " وأما اها ترك السهص 
" اها حمسة السهص  القل أفضلي ه ق ين السالم وآل،م، ملاها هنُ مَ زَ   َ رُ إن قََ  دَ  َ سَ 

د السالف ُن بعقلنا: القل أفضلي ه ق ين السالم  ملاها ما قلنا: حمسة السهص ، 
فا ن  سل،م ق ين السهص ، قا بالعكي اأفضين يف حقه أن ي، هذا ليس نسيانًا

 ما آهو للسهص، وحمسة فسل،م من  الته، له  صرتان:

إن  دَ  َ سَ الوصر  اأو،: أن ي قكر يف زمن  قريب، ف ا اهللكم  " -
" ان قرب اليمن فإحمه يسهو، يس ورك، اهلل و هلل اليمن قريب، هنُ مَ زَ   َ رُ قََ 

 ويسهو للسهص.

ه ان املؤلف، أحموان طاح الفوين عرفنا ا مبفهصم املخالفة لكالم  -
طاح الفوين فال يسهو،  ار عنوحما اح  الني: ال يسهو يعا ت طين 
الوال ، وال يسهو يعا يسقط السهص   ال، ال يسهو يعا يسقط 

 آهص  السهص.

رارًا  ا مِ هَ ن سَ ومَ ف ا اهللكم  "، إذا تكرر السه املسألة اأ ي  يف  قا ال اب: 
ة، لركعة اأو،، وحمقص من الركعة اللاحمي"  قا  اح نا زا  يف ا دتانِ سَ  اهُ فَ ََ 
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 اهُ فَ ا ََ رارً ا مِ هَ ن سَ ومَ وش ، يف الركعة اللاللة،  ين يسهو آد آهوات  ال، "
 ". دتانِ سَ 

باب آهص  السهص فيه تفا يين، وفيه شةٌل من الوعصبة، وال حنب أن خن م 
الورو بشةل فيه  عصبة، حنب أن خن م بشةل آهين، فنقرأ باب  ال  ال طصي؛ 

 حمه آهين، ما فيه تقاآيم وال  صرتان وال شةل، أمره آهين.أ

**************** 
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 (عِ    التطَ  صالةِ  )با ُ 

 ََ ، رِ والف ْ  العشا ِ  بينَ  َُ عَ فْ يَُ  ره تَْ  م وِ  راويحُ  م تَ   م استسْا ه  س  ه ها َُ دُ آ
 سٍ مْ بخَ  رَ تََ وْ ، وإن أَ دةٍ ب اح رُ  تِ  ، ويُ نَ ثَْ   مَ نَ ثَْ مَ  ه إحد  عشرةَ َثرُ وأَ  َع ه ه َر َّ  قََ وأَ 

وال  دُ هى شَ تَ ويََ  امن ِ الث بَ ِْ عَ  سُ  َِّ يَ  اٍ سْ ها، وبتِ رِ إال في آخِ  سْ َِّ  ْ لم يَ  اٍ بْ أو سَ 
َعاتٍ   الثُ  مالِ   الكنَ دْ ، وأَ مُ َِّّ سَ ويُ  دُ هى شَ تَ ويََ  ي التاسع َ َِّّ صَ  م يُ  مُ َِّّ سَ يُ   َرََ

ُُ  ْرأُ يَ  نِ يْ بسالمَ   ، باُخالصِ  الثالث ِ في و  بالكافرونَ  ح وفي الثاني ِ بِّ ول  بسَ في ا
ي فيَمن نِ ، وعافِ تَ يْ دَ هَ  نْ يمَ ي فِ نِ دِ اهْ  مى هُ " الَّى  : ْ لُ ويَ  الَر عِ  فيها بعدَ  تُ نُ ْْ ويََ 
، تَ يْ ضَ ما قَ  ي شرى نِ وقِ  تَ يْ طَ عْ لي فيما أَ  كْ وبارِ  تَ يْ لى  َ تََ  نْ ي فيمَ نِ لى  َ ، وتََ تَ يْ افََ عَ 

، تَ يْ ادَ ن عَ مَ  ز  عِ وال يَ  تَ يْ الَ وَ  نمَ  ل  ذِ   عَّي ، إنه ال يَ ضَ ْْ ي وال يَُ ضِ ْْ إن  تََ 
ك من  ِ فْ ، وبعَ  َ طِ خَ ن سَ مِ  ضاكَ برِ  ع ذُ إني أَ  . الَّهم  تَ يْ الَ عَ ا وتََ نَ بَى رَ  تَ َْ باَر تَ 
 ، َّ  نفسِ ع تَ يْ نََ  َْ َما أَ   عَّي  أنتَ  ي  نا ً صِ حْ  ، وب  من ، ال نُ ْ بتِ عُ 

َِّ  الَّهمى  ن تُه قُ  هُ رَ ه، وُيكْ يْ دَ ه بيَ هَ جْ وَ  حُ سَ مْ ، ويَ دٍ حمى مُ  وعَّ  آلِ  دٍ مى حَ عَّ  مُ  ص
في  اُمافُ  تُ نُ ْْ يََ ف غيَر الطاع نِ  نازل ه  بالمسَّمينَ  لَ زِ نْ إال أن تََ  رِ ال تِ  في غيرِ 
 .الفرائضِ 

َُ تُ  َع ً عشرون َر  والتراويحُ   مضانَ في رَ   ِ العشا بعدَ  ترِ ما ال ِ  في جماع ٍ  فع
ع ٍ عَ فَ ه شَ إمامَ  اَ بِ ه ف ن تَ بعدَ  دُ  ِّ هَ تََ مُ الْ  رُ  تِ ويُ  هما ال بينَ  َُ ف  التنََ  هُ رَ كْ يُ ، و ه بَر

 . في جماع ٍ  التعْيبُ 
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ََ الراتب ُ  نُ  م السنَ  عتان قب عتانِ  رِ الظهْ  : َر عتبعدَ  وَر   ِ المغرِ  ان بعدَ ها وَر
عتانِ  العشا ِ  بعدَ  َعتانِ وَر  ََ  وَر ََ  رِ الف ْ  قب منها  ه شي ه اتَ ن فها، ومَ دُ وهما آ
 ه. له قضاؤُ  نى سُ 

َِ  وصالةُ  َِ   ُ َُّ ها  َُ َُّ ضَ فْ وأَ  النهارِ  الةِ من صَ  َُ ضَ : أفْ الَّي  ه، وصالةُ صفِ نِ  بعدَ  الَّي
 ٍَ  رُ جْ ، وأَ سَ عْ فال بَ  رِ هْ َالظ    بعرباٍ  في النهارِ  عَ  ى طَ   وإن تَ نَ ثَْ   مَ نَ ثَْ مَ  ونهارٍ  لي

 ها رَََعتانِ َّ  قََ وأَ   :الض حَ  صالةُ  ن  سَ وتُ . قائمٍ  صالةِ  رِ أجْ  عَّ  نص ِ  قاعدٍ  صالةِ 
تُ انه، ووَ مَ ها  َ رُ َثوأَ   .زوالِ ال َِ يْ بََ إل  قَُ  يِ هْ النَى  وقتِ  ها من خرو ِ قَْ

د  ُ سْ ، وإن لم يَ الساماِ  ِا دونَ مِ تَ سْ مُ والْ  ارئِ لََّْ  ن  سَ يُ  : صالةه الوةِ التِّ    دُ وسُ  
إذا  رُ بَِّ كَ ويُ  منها ا نتان، جِّ حِ في الْ   دةً سَ  عشرةَ  ، وه  أرباَ دْ  ُ سْ لم يَ  الْارئُ 

في  ةٍ دَ  ْ سَ  قرا ةُ  مافِ لإل هُ كرَ ، ويُ دُ هى شَ تَ وال يََ  مُ َِّّ سَ ويُ  سُ َِّ  ْ ويَ  اَ فَ وإذا رَ  دَ  َ سَ 
 س  دُ  ب  حَ تَ سْ ا، ويُ هه في غيرِ تُ عَ المعم َف متابََ  فُ زَ َّْ ه فيها، ويََ وس  دُ  رٍّ سِ  صالةِ 
ٍَ  غيرِ  ةُ البه صَ  َُ طُ بْ ، وتََ مِ َْ النَِّ  واندفاعِ  مِ عَ النَِّ  دِ د   َ تَ  عندَ  رِ الشكْ   .وناسٍ  جاه

، وِمن سِ الشىم َّ عِ الثاني إل  طُ  رِ الف ْ  َّ عِ من طُ  خمس ه  يِ هْ النَى  وأوقاتُ  
ن صالةِ  ،زولَ ها حت  تَ يامِ قِ  ، وعندَ حٍ مْ ِقيَد رُ  اَ فِ تَ رْ ها حت  تََ  عِ َُّ طُ  ِِ  رِ صْ العَ  وِف

فيها وفي  ائضِ الفر  ضا ُ قَ    زُ ، ويَ مى تِ فيه حت  يَ  تْ عَ رَ ها، وإذا شَ روبِ إل  غُ 
ها في رِ يْ بغَ  عه    طَ تَ  فُ رُ حْ ، ويَ جماع ٍ  عادةُ إ، و ي الط ا ِ تَ عَ َْ َر  َُ عْ فِ   ِ الثال  اُوقاتِ 
 . به بَ حت  ما له سَ  الخمس ِ  ِمن اُوقاتِ  شي ٍ 
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  ال  ال طصي عنوحما فيه تس  مساحلين:

:  كو ال طصي. -  أوالا

   الصتر. -

   ال اويهلل. -

   السنن الرات ة. -

   ال طصي املطلق. -

   الض ل. -

 و .  آهص  ال ال -

   آهص  الشكر. -

   أوقات النهة. -

ََ : "ما  كو ال طصي  قاح آَد التط ع(: حم وأ بم) ،  م س  ه ها َُ دُ آ
أكوت "  قا ترتيب الولصات يف ال أكو، ملاها تره تَْ ،  م وِ راويحُ ،  م تَ استسْا ه 

  قا الكسصف واالآ سقال وال اويهلل  ملا ُشرعد فيها اا اعة  ح، علل تأكو ا.

 مساحلين:الصتر فيه 

 وق ه. -

 وأقله. -

 وأكلره. -
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 و ف ه. -

 والقنصت فيه. -

لصي الفهر " بني  ال  العشال وطرِ والف ْ  العشا ِ  بينَ  َُ عَ فْ يَُ فقاح: " :أما وقته
وال  ال  الفهر  طلصي الفهر، بعو  ال  العشال ولص مجعها مج  تقومي وال ال  

 ولص مجعها مج  تقومي،  قا وق ه اهاا: بني العشال والفهر.

 " واملع و أحمه ال كرا ة.َع ه ه َر َّ  قََ وأَ ما  ص  " ه:وأقَّ

ل  قا " احوم عشر ، وبنالا عل نَ ثَْ   مَ نَ ثَْ مَ  ه إحد  عشرةَ َثرُ وأَ كم  " وأَثره:
أكلر الصتر كم  احوم عشر ركعة، فهين أصز لإلحمسان أن يييو يف قيام الليين علل 

إحد   هَثرُ وأَ "احوم عشر  ركعة وال ما أصز وحمقصح  قه بوعة  املؤلف يقصح: 
 " أكلر الصتر.عشرةَ 

َه مْيمدالصتر:  انتبه: و له أقين حمفيٌن مقي،  - ال  الض ل–، له حو، الض ل نف
وله أكلر، أما ال طصي املطلق فل  أن تقصم الليين بلالواحلة ركعة باتفال الفقهال، ما 
فيه اال زيا   اأجر واللصاب، وال أكن أحو أن يقصح احم  لص  ليد عشر 

، و ار عنوك وقد فراغ فإن احمش ال  باهللوييت م  الناو واخلرول من ركعات
الوال  والنصم وامل احات أن احمش ال  هبقا أعمثم من الوال ،  قا ال قاحلين به، 
واحو يمثن أحمه  ل،ل عشر ركعات وأحمه ا ن ألي وي  وث م  أ  ابه أن  قا 

 وال وجص  له يف أعمثم له عنو اهلل وأكلر أجراا من أن يولة،  قا ال قاحلين به،
ا، ومن يقصح هبقا   ليين  ال يف ك اب  وال يف آنة  وال يف قصح أحو  من العل ال أبوا
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فهقا  طأٌ عمثيم، و الٌف التفال العل ال، و الٌف لء لة الشرعية امل صاتر  الد 
 ل،د علل فضين الوال  يف الليين، فيهعين الليين من وقد فضيلة  للوال  أعله 

ص  ل،يد هوات اأآ اب ال أصز أن تييو،  قا قصٌح وقد  ة، يقصح:  ال
 ُىوث.

 " ليي معىن  قا ان ال طصيه إحد  عشرةَ َثرُ أَ اهاا ملا قاح املؤلف: ان الصتر "
بأكلر من احوم عشر ال أصز، ال، معنا ا ان ال طصي احم  تولة احوم عشر 

ر ركعة سة عشركعة بنية الصتر ما أصز، واحو قاح: أحما ا ن آأ  ين يف الوال  مخ
بسالم  واحو أحمصل هبا الصتر، ُيشري  قا  ال ُيشري هل ، لكن  ل،ل ثالواحلة ركعة 
يف الليين وأوتر بإحوم عشر  يف   ر الليين م ولة، ال بأو، أو أوتر ب س  يف 

   ر الليين، ما فيه بأو، اهاا  قا الكالم عن الصتر.

 

 هكر املؤلف  : ترصف  ال  عنوحما مسألٌة أ رم يف الصتر و ة مسألة: 
  نا مخي  فات:

يعا أحمه  "ب احدةٍ  رُ  تِ ويُ   نَ ثَْ   مَ نَ ثَْ مَ قاح: " الصف  اُصَّي : -
ا يولة ركع ني ركع ني ركع ني ركع ني ركع ني ويصتر بصاحو ، فإن حمصم هب
الصتر كاحمد كلها وتراا، يعا قاح: أحما آأ لة ركع ني وركع ني وركع ني 

ل يام الليين تطصي مطلق  قاح: ال، أحما أحمص وركع ني وركعة،  ين تنصل هبا ق
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بكلها الصتر، املع و يف املق ب أ ا كلها ُتس ل وتراا، احوم عشر ركعة  
 ك و  أقول،  قا اأ ين أحمه يكصن ملىن وملىن ويصتر بصاحو .

: أن يصتر خب ي  م ولة، فهنا ال ألي اال يف الصف  الثاني  -
   ر ا، يوليها آر اا وألي يف اأ ي.

 أن يصتر بس    م ولة بسالم  واحو، أيضاا ألي ص رة الثالث :ال -
 يف اأ ي.

ة، أن يصتر ب س   م ولة، فهنا ألي عقب اللامنالصف  الرابع :  -
 وي شهو،   يقصم ويأش بال اآعة ويسل،م.

أن يوليها بلالث ركعات؛ فله أن يوليها الصف  الخامس :  -
 ركع ني   ركعة، أو يوليها ثالث آر اا.

 قه اأ ين."  ب احدةٍ  رُ  تِ ويُ   نَ ثَْ   مَ نَ ثَْ مَ و قه الوفات هكر ا املؤلف قاح: "

 ي  ألي يف " خبهارِ إال في آخِ  سْ َِّ  ْ لم يَ  اٍ بْ أو سَ  سٍ مْ بخَ  رَ تََ وْ وإن أَ   قاح: "
   ر ا، بس    ألي يف   ر ا.

ة، أما لص يولة    م ول" ط عاا ب سدُ هى شَ تَ ويََ  الثامن ِ  بَ ِْ عَ  سُ  َِّ يَ  اٍ سْ وبتِ ب س  "
ال س  ملىن ملىن ملىن ملىن واحو  ما فيه اشكاح، لكن  نا اها أرا  أن أعلها 

ي َِّّ صَ  م يُ  مُ َِّّ سَ وال يُ  دُ هى شَ تَ ويََ  الثامن ِ  بَ ِْ عَ  سُ  َِّ يَ  اٍ سْ وبتِ م ولة ف ا اهللكم  "
 ".مُ َِّّ سَ ويُ  دُ هى شَ تَ ويََ  التاسع َ 
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أو  ها آر اا وألي يف   ر ا،الوفة اخلامسة:  فة اللالث ركعات، اما أن يول
" اهاا ثالث نِ يْ بسالمَ  َرَََعاتٍ   الثُ    الكمالِ نَ دْ وأَ يفوين بينه ا بسالم، قاح: "

ركعات، واأفضين في ن  لل ثالث ركعات أن أعلها بسالمني، يولة ركع ني 
 وُيسل،م،   يقصم ويولة ركعةا ويسل،م.

ُُ  ْرأُ يَ ماها يقرأ فيها  أو ما  ف ها  " وفي  الكافرونَ  ي ِ ح وفي الثانبِّ ل  بسَ و في ا
 " اهاا  قا املشروي واملس  ب يف قرال  الصتر اها أوتر بلالث.باُخالصِ  الثالث ِ 

 : القنصت يف الصتر، ال  يت يف:مسعل  الْن تعنوحما 

 مصل  القنصت. -

   يف  ف ه. -

   يف حك ه. -

فيها  تُ نُ ْْ ويََ : " ين يكصن ق ين الركصي وال بعو الركصي  قاح املؤلف فعما م ضعه:
 "  قا مصلعه: بعو الركصي.الَر عِ  بعدَ 

، تَ يْ افََ ي فيَمن عَ نِ ، وعافِ تَ يْ دَ هَ  نْ يمَ ي فِ نِ دِ اهْ  مى هُ )الَّى  :ْ لُ ويَ قاح: " وأما صفته:
إن  ، تَ يْ ضَ ما قَ  شرى  (0)ينِ ، وقِ تَ يْ طَ عْ لي فيما أَ  كْ وبارِ  تَ يْ لى  َ تََ  نْ ي فيمَ نِ لى  َ وتََ 

                                                 

، ا شكاح أحمه مل ُيشر ا، فرول النسخ يف النسخة الك ي ، وحمسخة ُن الشيي ما أشار إل  فروق نسي ؛تُراج  (1)
ا  ا ةا يف الض ط بالشكين، النسخ اأ رم يق  فيها أ طال كلي  يف  الشيخ حفمثه اهلل  ة من أتقن النسخ، م قنة جوا

ا، لكن القل أشكين علة، يف  قا املصل  أحمه ما الض ط والشكين، لكن حمسخة الشيخ ع و اثسن حفمثه اهلل  م قنة جوا
 ،" أشار ا، فرول  يف النسخ، أحمه قاح: "وقهنا" فيه احم قاٌح من ل ي ا فرا  ا، ل ي اا  ، م  احمه النسخ اللاحمية: "وقهاه

   .السيالما أشار ا، فرول حمسخ، لعلها ما ا  لفد فيها النسخ ولكن كأحمه غي، ليصافق 



646 
 

 تَ َْ باَر ، تَ تَ يْ ادَ ن عَ مَ  ز  عِ وال يَ  تَ يْ الَ ن وَ مَ  ل  ذِ عَّي ، إنه ال يَ   ضَ ْْ ي وال يَُ ضِ ْْ تََ 
 ، ْ بتِ ك من عُ  ِ فْ ، وبعَ  َ طِ خَ ن سَ مِ  ضاكَ برِ  ع ذُ إني أَ  ، الَّهم  تَ يْ الَ عَ ا وتََ نَ بَى رَ 

َِّ  الَّهمى   ،عَّ  نفسِ  تَ يْ نََ  َْ َما أَ   عَّي  أنتَ  ي  نا ً صِ حْ وب  من ، ال نُ   ص
 "  قه الوفة القصلية.(دٍ حمى مُ  لِ وعَّ  آ دٍ مى حَ عَّ  مُ 

 وأما الوفة الفعلية: فإحمه يكصن رافعاا ليويه يف القنصت.

  اباا، وُيس  ب " اآ هيْ دَ ه بيَ هَ جْ وَ  حُ سَ مْ ويَ وبعو االحم هال من القنصت ماها يقصح  "
 قا يف الوال  ويف  ارجها، ُيس  ب  عال القنصت يف الوال  وُيس  ب كقل  

   علل الو يهلل من املق ب، واملسألة اخلالف فيها مشهصر.ملن  عا  ارل الوال

، وقنصٌت ُيس  ب لإلمام اأعمثم،  ما حكمه  عنوحما قنصٌت ُيس  ب لكين ُموين 
 وقنصٌت ال ُيشري ُيكره:

 أما القنصت القل ُيس  ب لكين ُمولة:  ص قنصت الصتر، وآ ق. -

 وأما القنصت القل ُيشري لإلمام اأعمثم: فهص قنصت النصازح، غي -
 الطاعصن.

الوصر  اللاللة أو النصي اللاليت: القنصت غي املشروي، القل  ص  -
 يف مق  نا مكروه، و ص القنصت يف الولصات من غي النصازح.

 في غيرِ اح: "" واآ لىن أمرين، قن تُهقُ  هُ رَ وُيكْ فقكر القنصت القل ُيكره بقصله: "
 لَ زِ نْ ال أن تََ إاللان قاح: "" الصتر ما حك ه  ُيشري لكين مولة، واالآ لنال رِ ال تِ 
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يقند ا مام " ففي الفرائضِ  اُمافُ  تُ نُ ْْ فيََ  غيَر الطاع نِ  نازل ه  بالمسَّمينَ 
اأعمثم، املق ب أن املسألة مقي،و  با مام اأعمثم، ويف بعض الك ب قاح: "أو 
حماحل ه"  قه هكر ا أحو الك ابني: ا قناي أو املن هل، حمسيد، واحو منه ا هكر ا 

 ن قي،و ا با مام اأعمثم  ون هكر الناحلب، فُياج .واللا

 احم هينا ا ن من الصتر.

 حمو ين يف ال اويهلل، ويف ال اويهلل مساحلين:

 املسألة اأو،: عو  ركعا ا. -

 املسألة اللاحمية: اا اعة فيها. -

   الصتر معها.  -

 ووق ها. -

 وحكم امل ههو، القل يييو عليها بال نفين بينها وبعو ا. -

" و قا  ص مق ب اا هصر، مق ب َع ً عشرون َر  والتراويحُ : فقاح: "أما عددها
اأحل ة اأربعة اال مالكاا عليه رمحة اهلل تعا،، فإن مالكاا يرم أ ا أكلر أم أقين  
ا يف أن العشرين ركعة  قه مس   ة ومشروعة،  يرم أ ا أكلر، وهلقا ال اشكاح أبوا

فضين ليها ع ين املسل ني، بين  ة أوليسد ب وعة  من قريب  وال من بعيو، بين ع
من احوم عشر  عنو مجا ي العل ال، فأيه ا أفضين: أن يولة ال اويهلل احوم 
عشر ركعة وال يوليها عشرين ركعة  اأفضين أن يوليها عشرين ركعةا م  الصتر، 



648 
 

 قا  ص اأفضين عنو مجا ي العل ال عليهم رمحة اهلل، وعليه ع ين املسل ني من 
 قرون.

قاح: اأفضين احوم عشر ركعة  قا له وجٌه يف ال  يت، أما أن يُقاح: وأما أن يُ 
ا، فالقصح قصٌح ُىوث، القل قاح: عشرين  أن العشرين بوعة،  قا ال وجه له أبوا
ركعة بوعة  قا القصح بوعة، ُىوث، مل يقين به أحٌو من السلف عليهم رمحة اهلل 

ا  اح  من السلف ال يعا  ق تعا،، وحين ا يُقاح: أن  قا القصح مل يقين به أحوٌ 
اهللط من قور قاحلله، فإن ال  يت  نا يف  قا القصح أن  قا القصح من جهة ال  يت 
الفقهة والنمثر الفقهة  ين  ص مع م  ليي مبع م، قاحلله قو يكصن اماماا وجليالا 

ا وم هين، لكن حنن حم  يت يف القصح.
ا
 وعامل

َُ تُ " ل اويهلل أن " اهاا اأفضين امضانَ في رَ  العشا ِ  بعدَ  ترِ ما ال ِ  في جماع ٍ  فع
 يوليها منفر اا أو يوليها يف مجاعة  أن يوليها يف مجاعة،  قا اأفضين.

َُ تُ  ين ُتولل معها الصتر  " " مضانَ ي رَ ف العشا ِ  بعدَ  ترِ ما ال ِ  في جماع ٍ  فع
و قا  ص وق ها، أ ا بعو العشال يف رمضان، وال ُتشري ال اويهلل يف غي رمضان، 

حمقصح: ال ُتشري ال اويهلل يف غي رمضان معنا ا ال ُيشري قيام الليين يف غي ملا 
 رمضان  ال، املقوص   قه الوفة املخوص ة.

" طيب قيام الليين كم ركعة  ال اويهلل  نا حنن قلنا: َع ً عشرون َر  والتراويحُ "
" ََ  اويهلل، ال  ال"  قه حمفيٌن مقي،و  ره تَْ  م وِ  راويحُ  م تَ   م استسْا ه  س  ه ها َُ دُ آ

 ف ه أحمه ُيولل كم  عشرين ركعة، وقيام الليين كم ركعة  ال حو له، ال طصي 
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املطلق يف الليين لص  لل ثالواحلة ركعة ال حرل عليه، بين كل ا زا  فهص أفضين 
 وأعمثم أجراا عنو اهلل.

وا  لف العل ال عليهم رمحة اهلل تعا، أيه ا أفضين: احمسان ملالا يقصح: أحما عنول 
 يف قيام الليين، أآ طي  أن أ لة يف ثالث آاعات ركع ني طصيل ني ثالث آاعات

أ  م فيها القر ن، ال ما خي م القر ن يف ثالث آاعات، يعا يقرأ قوراا ك ياا، 
ويطيين يف القيام والركصي والسهص ، أو أن أ لة يف ثالث آاعات ثالثني ركعة، 

ال طصح الركصي والسهص ، و  أيه ا أفضين  ط عاا م  اتفال اليمان،  ين اأفضين كلر 
الوال   قصالن أ ين العلم، واملق ب أن اأفضين  ص كلر  الركصي والسهص ، وأن  
كلر  الولصات أفضين، ط عاا  قا يف غي ما  ح، الوليين عليه بعينه، يعا ملالا  ال  
الكسصف ال يقصح أحو: اأفضين كلر  الركعات، ال، حنن حم كلم من حييت ال طصي 

 املطلق.

، ريد أن يزيده  الذي ي" ا ن حكم امل ههو، امل ههو: هبعدَ  دُ  ِّ هَ تََ مُ الْ  رُ  تِ ويُ "
يقصح: ا مام يولة آاعة، أحما أريو أن أقصم آاحلر الليين، فهص يولة م  ا مام 
ال اويهلل   يرج  فيييو يف بي ه، أصز أن يييو وال ما أصز  أصز، بين  قا ع يٌن 

يام لة امل صاتر  من الك اب والسنة علل فضين ق احٌل فيه أجٌر عمثيم، و ل،د اأ 
 الليين، فهقا ال ش  يف أحمه مشروي.
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لكن  قا امل ههو القل يريو أن يييو،  ين ي اب  ا مام يف الصتر  أن اهللوييت: 
َِ  َصاَلِتُكمْ  آِخرَ  اْجَعَُّ ا» فضين منها عنوحما له ثالثة  يارات: اأ «ِوتًَْرا بِالَّىْي

 ا املؤلف، ما  ا أمران،  ا اللقان هكر 

اأوح: أن يفارل امامه ويق ب ا، بي ه فيقصم الليين ويولة، اها  -
 ل،ص قيام الليين يولة الصتر،  قا اخليار اأوح، هكره املؤلف بقصله: 

ر "  قا اأفضين علل املق ب، اأفضين أن يصتهبعدَ  دُ  ِّ هَ تََ مُ الْ  رُ  تِ ويُ "
 بعوه، يرو  لل يد ويصتر يف بي ه.

ن: أن ي اب  ا مام، يقصح: أحما أريو أن أتاب  ا مام رجال اخليار اللا -
 اَ بِ  ن تَ ففضين ا قامة م  ا مام ح  ينورف، ف ا اهللكم  ماها يون   "

ع ٍ عَ فَ ه شَ إمامَ  و " ي اب  ا مام، فإها آل،م ا مام يف الصتر قام امل ههه بَر
 وأتل بركعة  يشف  هبا  الته   أعين وتره يف   ر الليين.

الة اللاللة: ما هكر ا املؤلف، و ة جاحلي  لكن ليسد مفضلة، اهلل -
 و ة: أن يصتر م  ا مام   يولة بعو هل  شفعاا  ون وتر    ر.

 ا، ال نفين بني ال اويهلل وال نفين بعو ال اويهلل:   احم قين املؤلف 

"  ٍ في جماع ْيبُ هما ال التعبينَ  َُ ف  التنََ  هُ رَ كْ ويُ : ف ا حك ه  "أما التنفَ بينها
ال نفين بينها  صرته: ا مام يس يهلل، ملالا  لل أرب  ركعات وجلي يس يهلل، 
 اح نا قاح: أغ نم الصقد، أقصم أ لة ركع ني وقد االآ احة  قه، فقام ليولة 

 ركع ني، حمقصح: ال نفين بينها ما حك ه  مكروه.
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و القل هالوصر  الد تليها: ال عقيب بعو ا، يعا أن ي نفين بعو ا، له  صر  امل ه
يولة يف بي ه  قه ما اشكاح يف جصاز ا، لكن ال عقيب بعو ا يف مجاعة  بعو ما 
 ل،ص ا مام يف ال اويهلل اج    جم صعة من الناو يف آارية  من السصارل و لصا 

" ي جماع ٍ ف ال التعْيبُ مجاعةا، ف ا اهللكم   ين يُكره  قا  قالصا: ال، ال ُيكره "
عوم  " م  أن اأ ينال التعْيبُ كره، وقصله: "فالو يهلل من املق ب أحمه ال يُ 

الكرا ة، لكنه حمص، علل عوم الكرا ة، ملاها  للخالف، لصجص  اخلالف، فإن يف 
 املق ب رواية بكرا ة هل .

ا، السنن الرات ة، والسنن الرات ة عنوحما كلها ركع ان، ليي فيها    احم قين 
ََ الراتب ُ  نُ  م السنَ أرب ، و ة: " عتان قب عتانِ  رِ الظهْ  : َر عتان عدَ ب وَر ها، وَر

عتانِ العشا ِ  بعدَ  َعتانِ ، وَر  ِ المغرِ  بعدَ  ََ  ، وَر ََ وه رِ الف ْ  قب "  قه هادُ ما آ
  كو الرواتب.

 ين تُقضل الرواتب  اها احمسان ترك رات ة من الرواتب   تقكر ا، أو ح  تركها  
له  نى منها سُ  ه شي ه ن فاتَ ومَ كسالا   أرا  أن يقضيها،  ين ُيشري قضاؤ ا  "

 " ُيسن، له أن يقضيها،  قا بالنس ة للرواتب.هقضاؤُ 

 ا، الكالم عن ال طصي املطلق، وفيه ثالث مساحلين:  ا ن ين قين املؤلف 

 ما أفضين وقد ال طصي املطلق  -

 وما  ف ه  -

 وما حكم تطصعه جالساا  -
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َِ  وصالةُ فقاح: " :أما أفضَ وقته ا اأ ين أن " اها النهارِ  الةِ من صَ  َُ ضَ أفْ  الَّي
 ال طصي بالليين أفضين من ال طصي بالنهار.

َِ   ُ َُّ ها  َُ َُّ ضَ فْ وأَ الليين أيضاا فيه أفضلية، قاح: " " كيف ثليت الليين هصفِ نِ  بعدَ  الَّي
بعو حموفه  يعا لص قس، نا الليين ثالثة أثالث، اللليت اأ ي  قا املقوص   ال ما 

 وآوو، ف  قا فيه ثليتٌ  ص  قا، ا ن عنوحما حموف اليين بعوه باقة حموف، النو
ثليت زاحلو آوو يساول حموف، فاللليت القل يعقب حموف الليين  قا  ص 

 املقوص ، ي قل بعوه السوو،  قا املقوص  بلليت الليين بعو حموفه.

ٍَ  وصالةُ يف الليين والنهار  " ما صف  التط ع المطََّ " يولة  نَ ثَْ   مَ نَ ثَْ مَ  ونهارٍ  لي
 ملىن ملىن، ركع ني ركع ني.

فال  رِ هْ َالظ    باٍ بعر  في النهارِ  عَ  ى طَ وإن تَ ة أرب   ماها قاح املؤلف  " ين أصز يول
  " وُعلم منه أحمه ان تطصي يف الليين بأرب   ف ا اهللكم  فيه بأو وال ما فيه بأوسَ عْ بَ 

ي فيه بأو، وال أو  نا كرا ة، ُيكره يف الليين أن يولة أكلر من ركع ني، يعا ي طص 
 الليين ُيكره.تطصي مطلق أرب  ركعات، يف 

وهلقا فرٌي عن  قه املسألة: لص قام يولة يف الليين ركع ني،   آها فقام ا، ثاللة ، 
ما اهللكم  أب عليه الرجصي وال ما أب  أب عليه الرجصي، و ص ك ن زا  ثاللةا 
يف الفهر، خبالف من   ين ينصل أربعاا فإحمنا حمقصح: يُكره، من   ين ينصل أربعاا 

ة  علها أربعاا م ولة، لكن من   ين ينصل ركع ني   قام ا، ثاللحمقصح: ُيكره أن جت
 آهصاا فإحمه أممممب أن يرجممم ، وت طممين  مالته ان مل يرجمممم  علل املع  مممو يف املمممق ب.
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 َّ  نص ِ ع قاعدٍ  صالةِ  رُ جْ وأَ : ف ا اهللكم فيه. "التط ع جالًسا  هكر مسألة 
ن، ط عاا، أما يف الفرض آ ق معنا أن القيام رك "  قا يف ال طصيقائمٍ  صالةِ  رِ أجْ 

 أما  نا يف ال طصي: أجر ااالي علل حموف أجر القاحلم.

    ال  الض ل، فيها مساحلين:

 أقلها. -

 وأكلر ا. -

 ووق ها. -

" اهاا عرفنا أن الض ل مسنصحمة، واملؤلف أطلق السنية،  الض حَ  صالةُ  ن  سَ وتُ "
لصن: ال املق ب مقي،و  بأ ا غه ًّا، يعا يقص  احب الوليين قي،و ا بقصله: "غه ًّا" 

  يواوم عليها.

 ".ها رَََعتانِ َّ  قََ "وأَ  فعما أقَّها:

ة ، طيب لص  ل،ل وان، وجالي يف وقد الض ل فالانه"مَ ها  َ َثرُ "وأَ  وأَثرها:
ما عنوه شةل،  ين أصز أن يييو عن الل ان وال ما أصز  تطصي مطلق، أصز أن 

وال ، بين أفضين ما يُ طصي به قلنا: ااها ،   العلم،   اليولة بين ُيس  ب له، 
ما فيه اشكاح، يقصم يولة ان شال اهلل ماحلة ركعة، لكن  ين تكصن بنية الض ل 

ن بعض ُال طصي املقيو وال تكصن حمفين مطلق  تكصن حمفالا مطلقاا، احم  هصا هلقا؛ 
 ان شال ينُ ، كيف يولة الض ل أكلر من وان  ال  الناس يخطع في فهم هذه

 اهلل ماحلة ركعة، لكن بنية النفين املقي،و ل ل وان ركعات.
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تُ ووَ " ما وقتها  ارتفاي " أل وقد  ة  القل ين هب بيِ هْ النَى  وقتِ  ها من خرو ِ قَْ
" ، َ الزوال ُن قب" ملاها ما قاح: ا، اليواح  الزوالِ  َِ يْ بََ إل  قَُ الش ي قيو رمهلل 

 قين الصق ني.، فوال  الض ل ما بني  فيه وقت نهي

 الوةِ تِّ ال   دُ وسُ   آهص  ال الو ، هكره أيضاا و ص  الٌ  مس   ة، فقاح: "
ال ، "  ص  ال  تطصي له مجي  أحكام الوصالةه  الوةِ التِّ    دُ وسُ " ملا قاح: "صالةه 

منه شروط الوال : اآ ق اح الق لة، وآ  العصر ، والطهار ، والنية، ومنها كقل : 
ُننا   قات النهة، ومنها كقل : أحمه ال بو فيه من تك ي  وتسليمأحمه ال أصز يف أو 

أفعال وأق ال مخص ص ، مفتتح  بالتكبير، ومختتم  : عرمفنا الصالة بعنها
فال بو من تك ي   «ْسَِّيمُ التى  َوَتْحَِّيََُّها التىْكِبيرُ  َتْحرِيُمَها»، واهللوييت: بالتسَّم

  ال ا.وتسليم،  قا كله ُمفر،ٌي علل اع  ار ا 

" اهاا ليي بصاجب، ن  سَ يُ طيب ما حكم السهص    ين  ص واجب وال مسنصن  "
  الفاا لل نفية، طيب ُيسن، ملن  عنوحما الناو ثالثة:

 رجيٌن يقرأ.  -

 و  ر يس   : جالي يس   قرال  الشيخ اا يلة  قه. -

 وثاليت: مر، هبم عنو قرال م  ية السهو  فس عها  ون قوو. -

السام  " ساماِ ال ِا دونَ مِ تَ سْ مُ والْ  ارئِ لََّْ  ن  سَ يُ املؤلف: " من القل يسهو  يقصح
 ال يقوو؛ القل مل يقوو، اهاا ما الفرل بني املس    والسام   القوو.
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املس     ين يسهو مطلقاا  حمقصح: ال، املس    م  القارئ كاملأمصم م  ا مام، 
وان مل يسهو القارئ امام واملس    مأمصم، فإن آهو القارئ آهو املس   ، 

 " مل يسهو املس   .دْ  ُ سْ لم يَ  د الْارئُ  ُ سْ وإن لم يَ "

:  دةً سَ  عشرةَ  وه  أرباَ  ناك مصال  لسهص  ال الو ؛ ا يات، كم  ية  قاح: "
 "  ة املل  ة يف املو ف، لكن فيه آهو  و ة:  اميمنها ا نتان جِّ حِ في الْ 

ف ليسد عشر ،  ة آهو  ص، ليسد مشروعة عنوحما يف املق ب، كي
 ُنها ليستمشروعة  يسهو ا  ارل الوال ، لكنها ال ُتسهو يف الوال ؛ 

ليسد من عياحلم السهص ، وهلقا ال ُتسهو يف الوال ، بين قالصا: ، س دة تالوة
 ت طين  ال  من آهو ص يف  الته،  قا املق ب.

 واملسألة ال ش  أ ا  الفية، لكن حنن قلنا وأحما أحب أن أكرر  قا يف كين جملي؛
ليي كين ما حمقرره يف  قا  ،ُنه يحضر من أهَ اآلفاق ومن الزومار الم َّس

اجمللي  ص من مساحلين ا مجاي، بين مجلٌة ك يٌ  من املساحلين الد حمقرر ا  نا  ة 
مساحلين ا مام أمحو عليه رمحة اهلل، وحنن حمشر  ك اباا يف فقه ا مام أمحو عليه رمحة 

لالا مق ب   ر كيٌن من املقا ب اأربعة اهلل، واال فقو ترج  ا، بلوك جتو م
مقا ب مع م ، مقا ب أحل ة أجل،ة، كين واحو منهم يأ ق من اأ لة الشرعية، 
ال يصجو واحو من املقا ب يأ ق من شةل ثان، يعا فيه ملالا مق ب م ا علل 
اأ لة الشرعية، ومق ب م ا علل غي اأ لة  ال، كلها قو بُنيد علل اأ لة، 

هم خيطأ تار ا ويويب أ رم، ف ن أ اب فله أجران ومن أ طأ فله أجٌر، لكن كل
ولسنا يف مقام ولسنا يف رت ة من يقصح: يف  قه املسألة أ طأ ا مام أمحو وأ اب 
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مالكاا، أو يف املسألة اأ رم أ اب فالن وأ طأ فالن، فإحمنا مل حم لغ  قه الرت ة 
 ومل حمقارهبا، واهلل املس عان.

ن السهص  يف أرب  عشر  آهو ، ما  فة السهص   عنوحما ثالثة أمصر اهاا عرفنا أ
 مطلصبة عنو السهص ، قاح:

 " اأمر اأوح: ال ك ي.دَ  َ إذا سَ  رُ بَِّ كَ ويُ " -

 " يكم، اها رف .اَ فَ وإذا رَ واللان: " -

اليت: السالم، "، اأمر اللدُ هى شَ تَ وال يََ  مُ َِّّ سَ ويُ  سُ َِّ  ْ ويَ واللاليت: " -
 تشهو.فيهلي ويسل،م  ون 

 ناك مصل  ُيكره فيه آهص  ال الو ، وُيكره السهص  لل الو ، فُيكره فيه قرال   ية 
 ةٍ دَ  ْ سَ  ةُ قرا  لإلمافِ  هُ كرَ ويُ السهو ، وُيكره السهص ، ما  ص  هكره املؤلف قاح: "

سهو، " يأش يف  ال  المثهر فيقرأ  ية السهو ،   يه فيهاوس  دُ  رٍّ سِ  في صالةِ 
َّ  ُن في هذا تش يشه عقرأ  ية السهو  وُيكره أن يسهو؛ حمقصح: ُيكره أن ي

 .المعم مين

املأمصمني  ين ي ابعصن ا مام يف آهص  ال الو ، وال قلنا: آهص  ال الو  آنة يف 
اأوح  قاح واحو: أحم م قل م أن آهص  ال الو  آنة، ا مام آهو،  اح نا بقة 

 ا نة، أحما ما أر ت ان أآهو، فواقفاا، كل، ناه بعو الوال  قاح: آهص  ال الو  آ
ه في تُ عَ المعم َف متابََ  فُ زَ َّْ ويََ اهللكم  نا  آهص  ال الو  علل املأمصم ما حك ه  "
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" يليم املأمصم أن ي اب  امامه يف آهص  ال الو ، ليي معىن كصحمه آنة أن هاغيرِ 
 املأمصم يفارل ا مام، يليم أن ي ابعه فيه وجصباا.

  ا يف غي الوال  السرية، أما لص قرأ ا مام يف الوال" يعهافي غيرِ لكنه قاح: "
السرية  ية آهو  وآهو املأمصم ما يوريه أن  قا آهص  تالو  وال آهص   طأ 

 وزيا   يف الوال   فال يليمه أن ي اب .

بقة مسألة واحو  وخن م هبا الورو، و ة: آهص  الشكر، آهص  الشكر أيضاا 
 دِ د   َ تَ  ندَ ع" ما آ  ه  "رِ الشكْ  س  دُ  ب  حَ تَ سْ ويُ مس  ب، وآ  ه ما  ص  "

عليه  "  ار عليه حا ث و ف  اهلل عنه املصت وال الل، أو حميحمِ َْ النَِّ  واندفاعِ  مِ عَ النَِّ 
رزل وجاله  ٌي أربا  ملالا معينة، بل ه  م احم وار املسل ني، جتو  النع ة أو 

 احموفاي النقم.

 ، غي الوال   يف غي الوال طيب آهص  الشكر مس  ب يف الوال  وال يف
ٍَ  غيرِ  الةُ به صَ  َُ طُ بْ وتََ طيب ما حك ه يف الوال   " هاا ت طين به " اوناسٍ  جاه

الوال ، اال ااا ين والناآة، جا ين آهو آهص  الشكر، أو حماآة: من كلر  
 الفر  آهو للشكر   تقكر، فال ت طين  الته بقل .

 ينا نهة، و لل اهلل وآلم علل حمويكصن مف  هلل  رآنا ان شال اهلل يف أوقات ال
 ى و.

َال:   اها أرا  أن يصتر خب ي  وآ    ين ُيش ط السر  أم له الفوين س
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 له الفوين ك ا قلنا، يولة ركع ني ركع ني ما فيه اشكاح.ال  ا : 

َال:   ان أوتر مرتني يف ليلة، ف ا حك ه س

 ال ُيشري هل .ال  ا : 

َال:   ربعة يف كشف الصجه حفمثكم اهلل ما مقا ب العل ال اأس

ا باملقا ب ال  ا : 
ا
 قا  ارٌل عن الورو، و ارٌل ع ا ُأحسن، فإن لسد عامل

 اأربعة.

َال:    ين ال اويهلل  الٌ  مقي،و  س

 حمعم، ال اويهلل  الٌ  مقي،و . ال  ا : 

َال:   ملاها مل يقكر عو   ال  ال اويهلل س

 هكر ا، ال اويهلل عشرون ركعة.ال  ا : 

َال:   رف اخلالف الساحلغ من غي الساحلغ كيف حمعس

 ، كأن خيالفه  الخال  الخار  عن اُجماعاخلالف غي الساحلغ: ال  ا : 
أحو العل ال يف مسألة  بعو اآ قرار ا مجاي،  ين  قا ممكن  ممكن، لكن  قا 
العامل مل ي ل ه ا مجاي،  ن، أن املسألة  الفية، فاج هو، ك ا أن العامل قو خيالف 
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نقصح: اها  الف العامل حويلاا فالعم  باهللوييت، لكن  ين  ص تع ،و حويلاا، ف
املخالفة  ما تع ،و املخالفة، كقل  قو يق  امجاعاا يف مسألة فيأش ملالا بعض 
المثا رية فيخالفصن، حمقصح:  الف المثا رية ان كان بعو امجاي  حا ين يف املسألة 

مثا رية، ، المثا رية أو غي الال عم  به، وُيس ل  الف غي آاحلغ، وُيس ل شقوهاا
 لكن املقوص  أن اخلالف بعو ا مجاي غي مع م.

أن بعض الناو تأش وتقصح هلم:  قه املسألة امجاعية، يقصح ل : ال،  الف 
، ويقصح 1333وال  1233فيها فالن، ويأش ل  بأحو العل ال يف القرن يف آنة 
و عليها الشافعة، وابن ع  ل :  الف فالن، حمقصح:  قه املسألة حكل ا مجاي

الم، وابن املنقر، وشيخ ا آالم ابن تي ية، وا مام أمحو، وفالن من اأحل ة 
 الف فيها يعا املسألة  ارت مل تعو  1233امل قومني،  ين وجص  عامل يف 

امجاعيةا  ال، حمقصح:  قا عاملٌ أ طأ عليه رمحة اهلل، ط عاا لسنا حنن وأملالنا، حنن 
م كالم العل ال، لكن عامل ر  علل عامل:  قا القصح والف لإلمجاي، مساكني، حمفه
 و كقا.   

َال:   ملاها قيام الليين مل يُقكر يف  كو  ال  ال طصي س

 قيام الليين أحمه تطصي مطلق.ال  ا : 

َال:   اها آهو السهص بعو السالم  ين يليمه ال شهو س

 باا.ي شهو مر ا أ رم وجص حمعم، اها آهو آهص  السهص بعو السالم فإحمه ال  ا : 
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َال:   اها كان الفا ين طصيين ورج  وأعا  الوال   ين يسهو للسهص س

 ال، ما يسهو للسهص،  الص  ال  جويو .ال  ا : 

َال:   ين ان آ ،هلل مولية املسهو كلهم و ص مل أيم بوصاب حمفسه  ين يس  ر س
 أو ال  

ا جيم بوصاب ، لكن اهاها مل أيم بوصاب حمفسه اهلل و هلل، يكفينا اثننيال  ا : 
 .ُن عنده يْينحمفسه المثا ر أحمه ال ي ابعهم؛ 

َال:  من زا  ركعةا وطُلب منه أن ألي،  ين يُفر،ل بني من شري يف الفاكة أو س
 ال 

ال، من زا  ركعة  قا لص أحمه قرأ الفاكة ورك  ورف  من الركصي ألي، ما ال  ا : 
 .زيادة غير مشروع ُنها يك ين، ما فيه، زيا   الركعة تُقط ؛ 

َال:   من كد لساحمه علكة،  ين توهلل  الته  س

اها مل ي  ل  شيئاا ف وهلل، وأما اها  ار أضغ مض اا كلياا وي  لين منها ال  ا : 
 أجيال كلي  ا، ااسم فإ ا واهلل أعلم ت طين.

َال:   ما آ ب اع  ا  الضابط يف النفخ والن ن ة باهللرفني س
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ن ال الب أن الكالم ال ي كصن اال من حرفني، ُوجوت  الس ب يف  قا أال  ا : 
كل ات من حرف لكنها قليلة أو معوو  ، وحممث ها بعض العل ال، لكن ال الب 

 أن الكالم يكصن من حرفني فأكلر، فُأهللقد بال الب.

َال:    ين ت طين  ال  املس صل القل قام بعو آهص  امامه للسهص ومل يرج  س

 ال أ رل.ال  ا : 

َال:   تكلم  حمقاه شخص  من  لكة  من س

 ال أ رل.ال  ا : 

َال:   اها حم ،ه ا مام لكنه ال يورل اخلطأ ماها يفعين س

 ال أ رل اهللكم.ال  ا : 

َال:   ما معىن تن نهلل س

 تن نهلل  كقا،  قه  ة الن ن ة.ال  ا : 

َال:   ".في جماع ٍ  ال التعْيبُ مل أفهم قصح املونف: "س

ا  ل،ص ا مام ال اويهلل جال جم صعة من الناو ال عقيب:  ص أحمه بعو مال  ا : 
و ل،صا زيا   عن ا مام، ان  ل،صا كين واحو لصحوه  قا ال اشكاح فيه، لكن ان 
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 ل،صا مجاعة يف املسهو  ين ُيكره أم ال  املع  و أحمه ال ُيكره، والقصح اللان: أحمه 
 ".في جماع ٍ  ال التعْيبُ ُيكره،  قا  ص "

َال:    ل وتراا  ين قيام الليين ُيسس

ال، الصتر قلنا: حمفيٌن مقي،و، يعا الصتر قو ُيس ل قيام ليين باع  ار أحمه ال  ا : 
 يكصن يف الليين، أما أن كين قيام الليين وتر، ال.

َال:    ين ُيشري آهص  ال الو  ل ي امل صلأ س

 ال.ال  ا : 

َال:   و ين اها ه ب لي صلأ  ين ُيشري له السهص  بعو هل  الفوين س

 أ رل.ال ال  ا : 

َال:   و ين يل د فيها ما يل د يف النفين من السهص  علل الراحلة وغي ا س

 ال أ رل.ال  ا : 

َال:    ين ُيش ط يف آهص  ال الو  أن يكصن من قيام س

ال ُيش ط ولكن ُيس  ب، املق ب أحمه اها قرأ  ية السهو  و ص جالي ال  ا : 
 ُيس  ب أن يقصم فيسهو من قيام.
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َال:   الن ن ة  ما  ة حرفانس

قو تكصن اهللال وامليم، أو ألف وحال، أو احم:  قه  ارت ثالث ال  ا : 
 حروف؛ ألف وحال وميم.

َال:     ين تليم الق لة والطهار  لسهو  الشكر وآهو  ال الو  س

 حمعم، تليم لقل ؛ أ ا  الٌ .ال  ا : 

َال:   من تكلم حماآياا يف أثنال الوال  يف آهص   ين ت طين  الته س

 ال أ رل. : ال  ا

َال:   ما تعريف املق ب للنازلة س

 ال أ رل.ال  ا : 

َال:  علل  "ما زا  رآصح اهلل : حوييت عاحلشة س
 الصتر "  ين حُي ين علل احوم عشر 

: أن الفعين ال مفهصم  حمقصح: ان الن  ال  ا :  عنوحما قاعو  أوالا
مل يي  علل احوم عشر  ال يوح علل من   له، يعا كصن الن  

 ييا  ، واأ لة الكلي  من لفمثه وقصله بين من أ لة القر ن توح علل جصاز هل .ال
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َال:   و ين حُي ين هل  علل الصتر س

 اهلل أعلم، ما أ رل.ال  ا : 

َال:    ين يقف ويسهو لسهص  ال الو  س

 يس  ب هل ، اها كان  ارل الوال  ُيس  ب أن يقف ويسهو.ال  ا : 

َال:   وكقل  الصتر يف غي رمضان  يولة ال طصي املطلق مجاعةس

 هكروا أحمه لص فعين  قا أحياحماا ال بأو، هكروا  قا اأ  اب.ال  ا : 

َال:   ما حكم املأمصم اها آهو امامه يف آهو  ص س

مل أجو حمواا من اأ  اب، الفقهال اهللنابلة ما وجوت أ م حمو،صا ال  ا : 
لصن: مام يف ص،  م يقص علل  قه املسألة، فاهلل أعلم باهللكم عنو م اها آهو ا 

الشخص  ص حمفسه لص آهو ت طين، لكن ا مام   م يقصلصن: توهلل الوال  
 لف املخالف يف الفروي، ما فيه مشكلة عنو م، لكن اها آهو فهين ت ابعه أو 
 ال ت ابعه  يف املق ب ال أ رل، اهلل أعلم، ما وجوت،  لد عنها ومل أجو ا.

َال:   ُيش ط حمية يف اخل ي والس   امل ولة  ين س

 ال أ رل.ال  ا : 
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َال:  من آها مراراا وكان أحو السهصين مصلعه ق ين السالم واللان بعو السالم، س
 ما يفعين   ين يسهو ق ين السالم أو بعو السالم 

 ال أ رل.ال  ا : 

َال:   حمرجص اجرال ا   ارات في ا آ ق.س

وحمية الك   بإهن اهلل حمرتب ا   ارات تكصن أحسند، ان شال اهلل ال  ا : 
ان شال اهلل، وتُرآين الروابط عن طريقكم يوي فيها اال   ار، وليكن اال   ار 
اأوح ان أر مت يف  اية  قا اأآ صي، مناآب  وال  اية اأآ صي القا م،  اية 

 اأآ صي القا م يكصن ان شال اهلل ا   ار في ا آ ق ا،  رو اليصم تقري اا.

َال:  : ان لكرا ة في ن تطصي أربعاا يف الليين ان كنا حمقصح لهما فاحلو  ال ع ي باس
 ق د ا، اللاللة بطلد  الت  

ال، احم  هصا، حنن حمقصح: من   ين يف الوال  يف الليين ينصيها أربعاا ف ا ال  ا : 
اهللكم  مكروه، ال ت طين الوال ، ومن   ين فيها ينصيها ركع ني   آها فقام ا، 

، يليمه أن يرج ، وحمص علل  قا الشيخ منوصر ثاللة   ين له أن ي م أرب   ال
ال هصش مجعاا بني كالمهم، أحمه قاح: ُيكره، قاح: املقوص  يف الكرا ة في ن شري 
يريو ا أربعاا، أما من شري يريو ا اثن ني فقام ا، ثاللة  فقو حموص،ا أحمه ك ن قام ا، 

  ثاللة  يف الفهر.

َال:   امه ا، ركعة  زاحلو  قاح: ماها علل املأمصم القل قام امس
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ا بطلد الوال .ال  ا : 
ا
 ال ي اب  امامه ك ا آ ق، وقلنا: ان ت عه عامل

واهلل أعلم، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني، واهلل و 
 هلل رب العاملني.
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 الدرس الثامن عشر

لل حم ينا ى و  ع بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، و لل اهلل وآلم
 وعلل  له و   ه أمجعني.

 أما بعو..
ا عل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبفقهنا يف الوين، وأن يُ أن يُ  فنسأح اهلل 

 عل نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا، احمه ول هل  والقا ر عليه.
 وكنا قو و لنا ا، باب  ال  ال طصي، و لنا ا، الكالم عن أوقات النهة.

 .وأوقاُت النَىْهِي خمس ه تعا،:  نف قاح املو
 و قه اأوقات اخل سة تنقسم ا، قس ني؛ 

 .: اأوقات الد يكصن النهة فيها  ياا م لمثااالْسم اُول
 اأوقات الد يكصن النهة فيها  ياا غي م لظ. :والْسم الثاني

 .وأوقاُت النَىْهِي خمس ه ما  ة اأوقات اخل سة  قاح: 
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ب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، و لل اهلل اهلل و هلل ر 
 وآل،م وبارك علل حم ينا ى و  وعلل  له وأ  ابه أمجعني.
 اللهم اغفر لشيخنا ولصالويه ولل سل ني يا رب العاملني.

 .و)أوقاُت النَىْهِي( خمس ه تعا،:  قاح املونف 

وِمن ، مسِ الشى  َّ عِ الثاني إل  طُ  رِ الف ْ  َّ عِ : من طُ ( خمس ه يِ هْ النَى  و)أوقاتُ 
 ، وعندَ حٍ مْ يَد رُ قِ  اَ فِ تَ رْ الشمس حت  تََ   عِ َُّ وِمن طُ ُغروِ ، الصالِة الَعْصِر إل  

 الفرائضِ  ضا ُ قَ   زُ  ، ويَ مى في الغروِ  حت  يُتِ  تْ عَ رَ ، وإذا شَ زولَ ها حت  تَ يامِ قِ 
 عه    طَ تَ  فُ رُ حْ ، ويَ  ٍ جماع عادةُ إ، و  ا ِ ي الطتَ عَ َْ َر  َُ عْ فِ  الثال  ِ  فيها وفي اُوقاتِ 

 .به بَ حت  ما له سَ  الخمس ِ  ِمن اُوقاتِ  ها في شي ٍ رِ يْ بغَ 

 .من طَّ ِع الفْ ِر الثاني إل  طَّ ِع الشىمسِ  اُول:
ال  من بعو   م   ي وأ اهاا  قا الصقد اأوح من أوقات النهة اخل سة، وي وأ

، املع  و غي   يهلل، ااا ي وأ ق ين هل  الفهر  هلل أم  طأ  علل املق ب، علل
ي وأ من طلصي الفهر اللان، أين الفهر اأوح، فيه فهر أوح وفهر ثان، ما  ص 

 .ه  الف ر الصادق :الفهر اأوح  الكاهب، والفهر اللان
الف ر الصادق يك ن معترًضا، أفْي، وأما الف ر الكاذ  وما الفرل بينه ا  

ا، َّ ،  م يبدأ يختفي، ويظهر الف ر الصادق معترضً فيك ن عم ديًّا إل  اُع
 .البياض المعترض
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اهاا من طلصي الفهر ال أصز ل  أن ت نفين، وقد  ة  عن الوال ، جمر  ما يطل  
ا رات ة الفهر ق ين الوال ، ملاها قلنا ق ين  الفهر، ويس لىن من  قا الصقد كويوا

 ها قبَ الصالة ف ن  الُن المذهب أن راتب  الف ر إذا لم ُتصَِّّ الوال   
الصالة، وإنما تصَّيها بعد خرو  وقت النهي وه  بارتفاع  تصَّيها بعد

 الشمس قيد رمح.
اهاا  قا الصقد يس لىن منه رات ة الفهر و قا معلصم ووالهلل، لكن االآ لنال يف 

  قا الصقد لرات ة الفهر ق ين الوال .
 .مسِ الشى  َّ عِ الثاني إل  طُ  رِ الف ْ  َّ عِ من طُ قاح: 

 الغرو . إل  رِ صْ العَ  وِمن صالةِ يليه، و ص:  ال قت الثاني
ط عاا  نا   لف النسخ، حمسخ اليا    لف يف ترتيب أوقات النهة، فنسخة 

ب القل يقرؤه ال تي -حفمثه اهلل تعا، وحمف  به-ع و اثسن القاآم  /الشيخ
 اأخ.

 .رو ِ إل  الغُ  رِ صْ العَ  ِمن صالةِ 
 م لمثني ، و نا  قان الصق ان غيرو ِ إل  الغُ  رِ صْ العَ  ن صالةِ مِ  قا الصقد اللان، 

من بعو طلصي الفهر، ومن بعو  ال  العور، اهاا  قا ال تيب راعل تقومي 
 .اأوقات غي امل لمثة، والنسخة اللاحمية راعل ال تيب اليما

ا وقد و ق-ففة حمسخة ا ن  قا من بعو  ال  العور، ف ن بعو  ال  العور 
ملا حمقصح: ان الصقد غي م لظ  معنا ا أصز أن ُتولل فيه  ال   -م لظغي 
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ااناز ، أصز أن ُيولل فيه علل ااناز ،  قه أوقات غي امل لمثة، وأما اأوقات 
امل لمثة فال ُيولل فيها علل ااناز ، اها حضرت ااناز  يف الصقد امل لظ حمن مثر 

 .ح  خيرل الصقد وحمولة عليها
قلنا من بعو  ال  العور أم من طلصي العور  أم ال يطل  العور   الصقد اللان

من   صح وقد العور، أم من بعو  ال  العور  من بعو  ال  العور، و قا 
أوآ  أم أليق  يعا لص قلنا من بعو  ال  العور أيه ا يو ين أوالا لص قلنا من 

   صح وقد العور  أم لص قلنا من أ ال  ال  العور 
ر أليق، ليي علل ا طالل، وهلقا لص  لل المثهر والعور مج  من بعو العو

، مسافر و لل المثهر والعور مج  تقومي   ين وقد النهة يف حقه؛ أن  تقومي 
  تقومي،   مجن الصقد معلٌق بوال  العور، ولص مل يو ين وق ها يف  صر  م،ن مج، 

 ال.ا ش نفين ميولص   ين وق ها ق ين أن يولة فإحمه ليي بصقد  ة  له أن 
؛ أل ا، غروب الش ي، و قا وقٌد غي رو ِ إل  الغُ  رِ صْ العَ  وِمن صالةِ قاح: 

ظ، وهلقا لص حضرت جنازٌ  بعو  ال  العور حمولة عليها أم ال  حنن ا ن  لَّ مُ 
نه وقت ُلل ص  لينا علل جناز  بعو  ال  العور، أصز  قا أم ال أصز  أصز؛ 

 .نهي غير مغَّظ

قا الصقد اللان ،  حت  تََْرَتِفَا ِقيَد رُْمحٍ  الشمس َُّ عِ وِمن طُ  ال قت الثال :
من جهة ال تيب اليما،  قا الصقد القل قلنا من طلصي الفهر اللان ا، طلصي 
الش ي، طلعد الش ي  رل وقد النهة أم مل خيرل   رل وقد النهة غي 

 ظ النهة. لَّ امل لظ، و  ين وقد النهة امل لظ، ت، 



671 
 

جالت جناز  بعو طلصي الش ي وق ين أن ترتف  تقصم وتولة  وبنالا علل  قا لص
عليها أم تقصح: احم مثروا ح  ترتف  الش ي  تقصح: احم مثروا ح  ترتف  الش ي، 

 ل عليها بعو ارتفاي الش ي.فيُن مث،ر بااناز ، وُيول، 
ال يقاح ، بكسر القاف، وأما ق،يو بالف هلل ال يطلق و حت  تََْرَتِفَا ِقيَد رُْمحٍ قاح: 
ه، يعا قور رمهلل، وأما الق،يو فهص ما يُقيَّو بوااا يقاح: قهيو رمهلل ا ق،يو رمهلل؛  ن

، وااا يقاح: قهيو بالكسر.  وال يقاح  نا: ق،يو رمهلل 
ام ، ما معىن قيام الش ي  يعا قيوعنَد ِقياِمها حت  َتزولَ  ال قت الثال :

قا اقسم  الش ي يف ك و الس ال، اها طلعد الش ي من طلصعها ا، غروهبا 
الصقد علل اثنني، يعطي  الصقد القل تكصن فيه الش ي يف من وف الس ال، 

 .وعنَد ِقياِمها حت  َتزولَ قاح: 
 م  يكصن قيام الش ي  وم  يكصن زواهلا  وكم تس  رل  قه املو    قيق ان.

  البو أن حمعرف  ين املقوص  مبوي الش ي... قيامها يعا : أوالا
أل يف حموف الطريق بني الطلصي وال روب،  موي ا يف ك و الس ال،

 حين ا توي يف من وف الس ال.

 ين العم  مبوي مركي الش ي يف ك و الس ال   قا  ص النهة، وخيرل بيواح مركي 
الش ي عن ك و الس ال  اها قلنا  قا فإن وقد النهة حينئق  يكصن وق اا يسياا 

( أن  ،   يهلل أم ال )هللمثةال ي س  لركع ني، ال ي س  اال لقصل : اهلل أكم
الا   ا ت صقف يف ك و الس ال قليم ت صقف أم ال ت صقف   ت صقف،الالش ي 
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قطة، واليواح حم تصا ين مسي ا، وحينئق  اها قلنا: املع م  ص موي مركي الش ي و ص
 ص زواح مركي الش ي يكصن وق اا يسياا ال ي س  ح  لوال  ركع ني، بين ال ي س  

 كة.لقرال  الفا
 /خملة، وحمقين  قا الكالم الشيو قا القصح هكره بعض فقهال الشافعية، و ص الرَّ 

رب ، حمقين  ق -عليه رمحة اهلل تعا،-العنقرل 
ُ
 ا الكالم.يف حاشي ه علل الروض امل

  القصح اللان يف توصير موي الش ي يف ك و الس ال وزواح
 الش ي:

كصن ركيه أو طرفه، ف  هر  ما يأن العم  بقل  مبوي قرص الش ي، آصال كان م
طرف الش ي يف ك و الس ال فقو   ين وقد النهة، وال خيرل ح  تيوح الش ي 

كامين قرص الش ي عن ك و الس ال،  ناك فرل بينه ا أم ال  فرل    /ي هالُ بكُ 
نه ُك ي، اأوح هللمثات بين هللمثة، واللان قو يس  رل حنصاا من مخي  قاحلق؛ 

ز الشمس فييدخَ وقت النهي قبَ مص َبد السما  بنح  من  ير مَر
 قا  من هل ، وبنالا علل ا، وخيرل يليم له  قيق ني أو حنصا دقيْتين وشي 

فاالح ياط أن ال يولة ق ين اليواح خب ي  قاحلق، وال حاجة ا، االح ياط بأكلر 
 من هل ،  قا أمر.

يني لفلكبعض ا ،: اليواح كقل ، اليواح ا ن من الناحية الفلكيةاُمر اآلخر
أعله علل زواح مركي الش ي عن ك و الس ال، و قا علل القصح اأوح، وأما 

هم رمحة علي-القصح اللان و ص القل هكره، واهللقيقة أن اأ  اب من اهللنابلة 
 .مل أجو هلم تورحياا بقل  -اهلل تعا،
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َ عَّ  شرح مختصر خَّيَ)لكن اهللطاب من عل ال املالكية يف   (م اهب ال َّي
ان اليواح الشرعة  ص زواح قرص الش ي، وأما زواح مركي ا ال يُعو زواالا قاح: 

ما ، يعا الفلكة زواح مركي الش ي، وأالزوال الميْاتييف الشري، وااا  ص قاح 
َّه الزوال الشرعي ، اهاا  قا  ص وقد النهة اللاليت، فه  زوال قرص الشمسَ 

 م.لعله أ هر، واهلل أعلويس  رل حنصاا من مخي  قاحلق علل القصح اللان، و 
، ما قالصا زواح مركي ا، واها قلنا زواح الش ي البو ُنهم قال ا: زوال الشمس

 فيه من زواهلا كلها، وهلقا  ا ر كالمه واهلل أعلم أحمه البو من زواح قرص الش ي.
 .ِتمى حت  يُ  الغرو ِ  وإذا َشَرَعْت في :ال قت الذي يَّيه

ن قلنا من  ال  العور ا، ال روب  قا وقد اها شرعد الش ي يف ال روب، ا 
غيا  وشروعها في الغرو  بظ، طيب شرعد الش ي يف ال روب،  ة غي م لَّ 
، اها بوأ ي يب جيل منها فهقا ي  لظ فيه النهة ويوي وقد  ة  م لظ، جزٍ  منها

 فال تولل فيه ااناز ، وااا يُن مثر ح  ت رب الش ي.
يه ح    يُ هم، واهلل ما أ رل كيف يُ صجه يُ م  اها شرعد فأم ي، م حت  يُِتموقصله: 

تُ م له وجه، أو ي، م،  قا والهلل، أل اها شرعد فيه، يعا شرعد يف ال روب 
ح  ي، م ال روب، أو شرعد فيه ح  تُ م، يعا ت م غروهبا،  قا أيضاا وجيه، أما 

ال  يت  شكاح، ي قليُ م، ا شكاح يف الض ط بالشكين، أما ي م اليال ما فيها ا
 يف ل طها بالشكين.

الض ي يف يُ م يرج  علل ماها  ال روب، ح  يُ م ال روب، يُ م ا ن فعين م عول، 
أحو عنوه  ،ك ال تأمينعلل كين حاح اهلل أعلم، ال روب يُ م ماها  يُ م حمفسه، 
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وجه هلا  ي، م وال ة، وتُ م القل يمثهر أيضاا ليي فيها اشكاح، أما يُ م يكصن 
 لض ي عاحلو علل ال روب حي ال تأمين.ا

 ، وِمن صالةِ زولَ تَ  ها حت يامِ قِ  ، وعندَ حٍ مْ ِقيَد رُ  اَ فِ تَ رْ ها حت  تََ  عِ َُّ وِمن طُ قاح: 
 ( )تم، وما في يَ  (د.ه)، في مى تِ فيه حت  يَ  تْ عَ رَ ها، وإذا شَ روبِ إل  غُ  رِ صْ العَ 

فح  المْنا ص وه  الم افَ لما في (أ)م افَ لما في اُقناع، والمثبت من 
 أي في اُوقات الثال   :قال  ال ين وهي اُرجح  ُن المصن  

  اُخيرة ال اُول .
خ لعلكم الحمث م القل عنوه حُمس ُنه فيه اختال  ؛ قا من جهة ال تيبال، 

أ رم، ترتيب أوقات النهة فيه  الف يف النسخ، و ص الشيخ ا ن ي كلم عن 
،  قا ال  وفي اُوقات الث يف قصح املونف: ترجيهلل  قا ال تيب أجين ما يأش

يُرجهلل ال تيب، أما من جهة ل ط الكل ة بالشكين، علل كين حاح تُراج   قه 
 الكل ة.

من بيان أوقات النهة، احم قين بعو هل  ا، مسألة  تعا،  احم هل املؤلف 
ت علق بأوقات النهة، و ة حكم الوال  يف أوقات النهة، عنوحما  ال  جتصز يف 

قات النهة، ما  ة  قه الولصات الد جتصز يف أوقات النهة  آنعرفها ا ن، أو 
و ة  :الولصات الد ال جتصز يف أوقات النهة، و ، قسٌم ثاليت :والقسم اللان

الولصات الد جتصز يف وقد النهة غي امل لظ، وكرم يف الصقد امل لظ، ومل ُيشر 
، فأما القسم اأوح تعا، ا،  قا القسم اللاليت، مل ُيشر له املونف 

 فقاح:
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 .وَي  ُز َقضاُ  الفرائِض فيها
قضال الفراحلض، ف ،ن كاحمد عليه فاحل ة، احمسان ملالا  اُول:ثالثة أمصر هكر؛ 

اآ يقظ لوال  الفهر بعو طلصي الش ي، تصلأ وأرا  أن يولة  ين يولة يف 
ُن ؛   يولةهلليو رم قا الصقد م  أحمه وقد  ة  م لظ  أم ين مثر ح  ترتف  قه 

َ أوقات النهي  .قضا  الفرائض ي  ز فيَ 

 مما أصز يف أوقات النهة: الثاني
َعَتي ط اٍ ، وإعادُة جماع ٍ   َُ َرَْ  .وفي اُوقاِت الثال ِ  ِفْع

ملؤلف اويف اأوقات اللالثة أصز و ص اأمر اللان فعين ركعد الطصاف، وقصح 
  :،فة أم مفهصم الطصاف له مفهصم والويف اأوقات اللالثة فعين ركعد تعا
 والفة. مصافقة 

 يعا يف الصق ني امل  قيني ال أصز 
ركعد  لأصز من باب أو،، اهاا  ار مفهصم مصافقة، يعا يقصح: أصز أن ُتول، 

الطصاف ح  يف اأوقات اللالثة امل لمثة، ف ي ا من باب أو،، وااا حمص علل 
 ق ب أ ا ُتولل يف غي امل لظ.هل  اشار  ا، قصح    ر يف امل

 .جماع ٍ  وإعادةُ ل يف أوقات النهة قاح: اللاليت مما ُيول، 
ن م اها أقي د و ص يف املسهو، احمسان  لل الفهر يف بي ه أو يف مسهو  

املساجو،   جال لي ضر  رآاا،   ين املسهو أقي د الوال  م أ رين،  لصا 
قه ل الفهر و ة بالنس ة له  م أ ر، يف حقه وقد  ة أم ال  وقد  ة،  ل
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حمافلة، فهين يعيو ا يف وقد  ة، قاح ل : حمعم، وكقل  اعا   اا اعة،  قا 
 .اأمر اللاليت

 أما القسم اللان و ص ال طصي القل حيرم يف أوقات النهة، ما  ص 
 .  وَيْحُرُف َتَط  عه بَغْيرِها في شيٍ  ِمن اُوقاِت الخمسِ  حت  ما له َسَببه

أصز ماعوا  قه اللالثة اأمصر الد هكر ا و ة: الفراحلض واعا   اا اعة اهاا ال 
ال أصز أن يولة غي ا يف وقد  من أوقات النهة،  قا يف  ،وركعد الطصاف

ال طصي املطلق، أم ح  يف هوات اأآ اب  قاح ل : ح  ما له آ ب، وح  
آط أم القصل أم امل ص   نا اشار  ا، اخلالف، وح  ُتس ع ين أل أحمصاي اخلالف 

الضعيف  ليي  ناك ا طال  لل ؤلف، ال يوهلل أن يقاح ا طال  املؤلف ح  
 قه ا  الف لعيف أو لص  الف قصل،  الفاا ملا هكره بعضهم من أن  قه 

 .اهللروف هلا  اللٌة علل رت ة اخلالف، لكن  قا ليي بمثا ر، واهلل أعلم
 أشار له بقصله: ح .واخلالف  نا  الف قصل يف املق ب، وم   قا 

  ااناز  ل يف الصقد غي امل لظ و ص  الولَّ وي قل عنوحما قسٌم ثاليت و ص القل يُ 
 وغي ا.

املق ب أحمه ال تولل ح  هوات اأآ اب، ملين كية املسهو، أيضاا الكسصف، 
أيضاا آهص  ال الو ، االآ خار ، و كقا، كين  قه الولصات ولص كاحمد من هوات 

أ ا ال ُتولل يف تعا،  هلل من مق ب ا مام أمحو اأآ اب فالو ي
و ص تعا،  وقد النهة، ويف املسألة  الٌف مشهصر عن ا مام الشافعة 

 روايٌة يف مق ب ا مام أمحو.



677 
 

 .ال ماع ِ  صالةِ  با ُ : قاح 
 (33:22:33)آؤاح: 

اع،ات  ث،الُث آ، »ااصاب:   يهلل  ناك قصح ثان،  ناك حوييت عق ة بن عامر: 
احم،ا ر،ُآصُح اهلل حمم،    «.احم،اأو أ،نن حموفن فهيههنَّ م،صنت،  ،أ،نن حُمو،ُلة فهيههنَّ  ه،
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 .ال ماع ِ  صالةِ  با ُ : قاح 
 صالةُ  ب  حَ تَ سْ ه، وتُ تِ يْ ها في بََ َُّ عْ ط، وله فِ رْ ُس ال شَ الخمْ  لَّصَّ اتُ  الرجالَ  فُ زَ َّْ تََ 

 َِ َُ واحدٍ  س دٍ في مَ  رِ غْ الثَى  أه فيه  ْافُ لذي ال تُ ا دِ  ِ مسْ هم في اللغيرِ  َُ ضَ فْ ، وا
ان أَثرَ إال بحض رِ  ال ماع ُ  َُ  دُ جماعً ،  م المس ِ  ه  م ماَ   دُ عَ بَْ وأَ  ،العتي

ََ  س دٍ في مَ  فى َُ أن يََ  فُ رُ حْ ، ويَ  َ رَ قَْ   من أَ لَ وْ أَ  ه أو إال ب ذنِ  بِ ه الراتِ إمامِ  قب
 إعادةُ  هُ رَ كْ ، وال تُ  َ رِ ها إال المغْ عيدَ أن يُ  نى سُ  ضه رْ فََ  قيمَ    م أُ َّى ن صَ ه، ومَ رِ ذْ عُ 

إال  الةَ ال صَ ف الصالةُ  تِ قيمَ . وإذا أُ والمدين ِ   َ كى مَ  يْ دَ  ِ سْ مَ  في غيرِ  ال ماع ِ 
ان في نافَّ ٍ المكت ب َ   ها.عَ طَ ْْ فيََ   ِ ال ماع  اتَ   فَ شَ خْ ها إال أن يَ مى تَ أَ  ، ف نَ 
ََ  رَ بَى وَمن ََ  ع ِ  ََ خَ ا دَ عً ه رَاَْ حِ ، وإن لَ ال ماع َ  ََ حِ ه لَ إمامِ  الفِ سَ  قب  معه في الَر

ه ك تِ ه وسُ مامِ إ في إسرارِ  ب  حَ تَ سْ ، وتُ عَّ  معم فٍ  . وال قرا ةَ التحريم ُ  هُ تْ جزأَ وأَ 
ن ه، ومَ فيه إمامُ  رُ هَ  ْ يما يَ ف ستعيذُ ويَ  حُ تِ فْ تََ سْ ، ويَ وٍ رَ ال لطَ  دٍ عْ ه لبَُ عْ مَ سْ وإذا لم يَ 

ََ  دَ  َ أو سَ  اَ ََ َر  َْ ف ن لم يَ  ه،به بعدَ  ليعتيَ  اَ فَ رْ ه فعَّيه أن يََ إمامِ  قب ا دً مْ عَ  فع
ََ  اَ فَ ورَ  اَ ََ ، وإن َر تْ ََّ طَ بَ  ان جاهِ تْ ََّ ا بطَ دً مْ ا عَ مً ه عالِ إمامِ  َ عِ ُر  قب  الً ، وإنَ 

ع ُ ََّ طَ أو ناسًيا بَ  ََ  اَ فَ ورَ  اَ ََ ، وإن َر فْرْ  ِت الَر ََ  دَ  َ م سَ ه  َ عِ ُر  قب ه عِ فْ رَ  قب
َُ  تْ ََّ طَ بَ  ع َ ي تَّ  اَِّّ صَ والناسي، ويُ  إال ال اه  .قضا ً  لَر
ع ِ ما اُتمافِ  التخفي ُ  ُمافٍ  ن  سَ ويُ  َُ الَر ُُ  ، وتط ي  ،من الثاني ِ  رَ ثََ َْ ول  أَ ا
ٍَ  انتظارُ  ب  حَ تَ سْ ويُ  إل   المرأةُ  تنَ ذَ عْ تَ ، وإذا اسْ عَّ  معم فٍ  َى شُ إن لم يَ  داخ

 لها.  ها خيره ها، وبيتُ عُ نَْ مَ  هَ رِ َُ   المس دِ 

 وفيه احوم عشر  مسألة:
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 .: حكم  ال  اا اعةُول المسعل  ا
 .مكان اقام ها الثاني :
ا مامة ق ين ا مام الراتب )ممكن تولة يف املسهو امام ق ين ا مام  الثالث :
 .( الراتب

: اعا   الفرض يف مجاعة )اها أحمد  ليد الفرض،  ين ُيشري المسعل  الرابع 
 ل  اعا ته (

 . لل وتأش مجاعة ثاحمية( : تكرار اا اعة يف املسهو الصاحو )ا مامالخامس
 .: ال نفين بعو اقامة الوال  )اها أقي د الوال   ين ممكن ت نفين أم ال (السادس
 : مب، ُتورك اا اعة   ين بالركصي أم بال ك ي ق ين آالم ا مام السابا
 .قرال  املأمصم  لف ا مام الثامن:
 .: آ ق ا مام )يعا آ ق املأمصم  مامه(التاسا
 .ب ا مام  ا العاشر:

  رول املرأ  لله اعة. الحادي عشر:
 قه أحو عشر مسألة حمأ ق ا يف  قا ال اب، بعوه آيقكر املؤلف فوين كد 
 قا ال اب، ي كلم فيه عن اأو، با مامة وم،ن توهلل امام ه  وم،ن ال توهلل 

يف بعض أحكام املأمصم من جهة مصقفه من ا مام،   فويٌن يف  امام ه    فوينٌ 
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 ة االق وال، وحالة عوم   ة االق وال با مام.حالة   
 

فاملسألة اأو،  ة حكم اا اعة، هكر املؤلف حكم اا اعة من جهة اهللكم 
 ال كليفة واهللكم الصلعة؛ أما اهللكم ال كليفة فقاح:

 .سُ الخمْ  لَّصَّ اتُ  الرجالَ  فُ زَ َّْ تََ 
ة  أم مس   اهاا  ال  اا اعة من جهة اهللكم ال كليفة واج ة أم آنة مؤكو  

، لكن الرجاح، وال جتب علل النسال، وآيأش يف   ر ال اب تَّزفواج ة، قاح: 
حكم مجاعة النسال، حضصر ن ا، مجاعة الرجاح، أو  ال ن مجاعة منفر ات  

 عن الرجاح.
اخل ي  ون غي ا،  قا اهللكم  للولصاتفوال  اا اعة واج ٌة علل الرجاح 
ا حمقصح: ا ا واج ة لص  ال ا منفر اا م  وجصهبال كليفة، اهللكم الصلعة حين ا 

 عليه،  ين توهلل  الته أم ال  ماها قاح 
؛ أل ليسد شرطاا للو ة، فلص  لل منفر اا م  أن الوال  جتب عليه طرْ ال شَ 

مجاعة، و لل منفر  يف ال يد يأ  بقل ، لكن الوال    ي ة أم باطلة  
 .ال شرطالوال    ي ة، قاح املؤلف: 

ا، مسألة  أ رم و ة مكان اقامة اا اعة،  ين اا اعة توهلل يف غي    احم قين
املسهو أم البو يف املسهو  حمقصح: عنوحما فيها مكان جصاز  ومكان أفضلية، 

 ف كان ااصاز هكره بقصله:
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لص  لل ، له فعلها يف ال يد ف وهلل ما ام أحمه  لل مجاعة و هتِ يْ ها في بََ َُّ عْ وله فِ 
يسقط عنه الصجصب، لكن ليي معىن  قا أن  قا  ص يف ال يد فإ ا توهلل منه و 

املطلصب، لكن  ناك مكان أفضلية ين  ة أن حياف،ظ عليه، و ص املساجو، 
 .واملساجو  ة مكان اأفضلية لله اعة

ولكن م   قا فاملساجو ت فالين، ف عضها أفضين من بعض، وآيقكر املؤلف 
و اللالثة: املساج :ساجوفضين املساجو اللالثة يف باب االع كاف، وأن أفضين امل

مسهو مكة،   مسهو املوينة،   اأقول، وأما  نا آيقكر ما عوا ا، ف ا  ة 
 املعايي أو اأو اف الد ت فالين املساجو هبا  اأوح من اأو اف:

َِ  صالةُ  ب  حَ تَ سْ وتُ  ر  مرابطني ، اهاا اها كاحمصا أ ين ث ص واحدٍ  س دٍ في مَ  رِ غْ الثَى  أه
، فاأفضين أن أ  عصا يف مسهو  واحو، ليم العوو اج  اعهم علل ث صر املسل ني

علل امام واحو يركعصن بركصعه، ويسهوون بسهص ه، فيكصن  قا أ يب هلم يف 
 قلب العوو.

فاأفضين أ ين الل ر أن يولصا يف مسهو واحو، ط عاا قو تس وعة املول ة 
 ا ة  ...قو يأش الف هل ، قو يقاح ملالا أحمه ا ن اها  لصا يف مسهو واحو 

و حنص أ قوو م بضربة   م  اأآل ة اهللوييت وكقا فيكصن  قا أعصن للعوو علل
تعا، أحمه اأفضين  هل ، لكن من حييت اأ ين القل هكره املؤلف 

 اج  اي أ ين الل صر يف مسهو واحو.
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اها وجو شةٌل يس وعة اخلرول عن  قا اأ ين فإحمنا خنرل به عن  قا اأ ين، 
اأفضين و  ،وح أ م اها كاحمصا من أ ين الل صر يولصن يف مسهو  واحواهاا الص ف اأ

 :-غي أ ين الل صر-ل ي م 
 َُ ،  قا هحض رِ إال ب فيه ال ماع ُ  ْافُ الذي ال تُ  دِ  ِ هم في المسْ لغيرِ  َُ ضَ فْ وا

الص ف اأوح، قالصا:  صار بي نا مسهٌو لص تركنا  قا املسهو و لينا يف مسهو  
ة يف  قا املسهو، ما أحو يولة فيه اال حنن، فنقصح: بعيو ل عطلد اا اع

، فإها  هاأفضين لكم أن تولصا يف  قا املسهو؛ أن اا اعة ال تقام اال  ضصر 
 كاحمد  ناك مساجو م عو   واا اعة تقصم فيها كلها، ف ا اأفضين بعو هل  

ان أَثرَ   .جماع ً   م ماَ 
ني، و قا ما فيه اال عشرين يقصح:  قا مسهو ما شال اهلل عو  املولني ماحل 

 :مولة، اأكلر مجاعة أفضين، اها تساوت
َُ  دُ  م المس ِ   .العتي

 أل قومي،  ناك مسهو جويو ومسهو قومي، فالقومي أفضين من ااويو،   قاح: 
 . َ رَ قَْ   من أَ لَ وْ أَ  دُ عَ بَْ وأَ 

خط  إليه ُن ال ؛ ناك  صار بي ه مسهو، و ناك مسهو بعيو، فال عيو أفضين
 .أَثر

 ة ا مامة ق ين ا مام الراتب،  ين أصز واحو  :المسعل  الثالث  في هذا البا 
  ين مسهو من املسهو واآ عهين، قاح: ا مام ي أ ر أحما أريو أ لة واشة، 
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واها جال ا مام علل راح ه، يولة م  ما جال، فهين أصز أن تولة مجاعةا اماماا 
 ها قاح املؤلف يف مسهو  ق ين امامه الراتب أم ال أصز  ما

ََ  س دٍ في مَ  فى َُ أن يََ  فُ رُ حْ ويَ   .بِ ه الراتِ إمامِ  قب
اهاا ال أصز أحو أن يولة ق ين ا مام الراتب، فيأش ا، املسهو يقصح: أين 

قالصا:  ت  يف الطريق، قاح: ما علينا، أقم الوال ، ما يف، فأقام الوال    امامكم
لعة  يفة  يقصح: كرم، وما اهللكم الص و لل ق ين ا مام الراتب، ف ا اهللكم ال كل

ين علل هل  يف املن هل ويف غيه أحمه ال توهلل  ال م ق  ال توهلل الوال ، حمصَّ 
ا مام الراتب اال بإهحمه، اتولصا علل ا مام قالصا: أين أحمد  قاح:  لصا، أحما لن 

 .أحضر اليصم، أو عرفصا أحمه معقور
 .اللةٌض وأحمه لن حيضر،  قه املسألة الل، يعل صن أحمه مريهرِ ذْ ه أو عُ إال ب ذنِ قاح: 

: اعا   الفرض يف مجاعة، رجيٌن  لل  ال ا من الولصات اخل ي المسعل  الرابع 
منفر اا   وجو مجاعةا فهين يعيو الوال  يف مجاعة  أو ال  عنوحما الولصات كلها 
  ة القسم اأوح، و ال  امل رب  ة القسم اللان االآ لنال، عنوحما أ يٌن وعنوحما

 اآ لنال، فاأ ين قرره بقصله:
 .هاعيدَ أن يُ  نى سُ  ضه رْ فََ  قيمَ    م أُ َّى ن صَ ومَ 

 قا  ص اأ ين أحمه  ليد المثهر منفر    وجوت مجاعة يس  ب ل  أن تولة 
معهم مر  أ رم أم ال  يس  ب أن تولة معهم مر  أ رم،  قا اأ ين، 

 االآ لنال ما  ص 
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 . َ رِ إال المغْ 
عت ؛ُتشري اعا  ا ، فالُنها وتر النهار ين، ُنهم يْ ل ن: التط ع يك ن بَر

عات ، لكن أن ت طصي بلالث ركعات يف غي الصتر فهقا غي يك ن بعربا َر
 مشروي، وهلقا قالصا: اال امل رب، ف ا حك ها 

ملن  لل   أقيم فرض ُآن ان يعيو ا اال امل رب فال ُيسن أن يعيو ا، ومل أجو م 
وته أ م قالصا: ال ُيسن، ومل ينوصا علل الكرا ة ومل هكروا الكرا ة، القل وج

 يقكرو ا.
تعا، ا، مسألة تكرار اا اعة يف املسهو الصاحو،    احم قين املؤلف 

 لل ا مام الراتب واحم هل، وجال قصٌم يف حمفي املسهو وأرا وا أن يولصا يف مجاعة  
 ثاحمية، فهين  قا جاحلي أم مكروه  أم ما اهللكم 

 ...ال ماع ِ  إعادةُ  هُ رَ كْ وال تُ : قاح املؤلف
 قا اأ ين، اأ ين أن اعا   اا اعة وتكرار اا اعة يف مسهو أحمه غي مكروه، 
يعا  ناك واحو يولة بالناو يف الصقد،  ناك واحو يأش م أ ر ويولة بالناو، 

 أن  قا غي مكروه ،  قا اأ ين، وأما االآ لنال فهص:
 .المدين ِ و   َ كى مَ  يْ دَ  ِ سْ مَ  في غيرِ 

 قا االآ لنال، و ص مسهو مكة ومسهو املوينة اها كان هل  علل  يئة  رات ة،  
ك ا كان حيوين يف السابق ملالا أحمه يولصن ملالا مجاعة اهللنفية هلم امام يولة 
ملالا يف أوح الصقد، املالكية هلم امام يولة بعوه، و كقا، ف عو  اا اعة، تعو  
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ه رَ وال ُتكْ  :ُنه قال قا ما حك ه   قا مكروٌه؛  مسهول مكة واملوينة يفأحل ة 
 .هفُتكرَ  ين ِ والمدِ  ك َ ي مَ دَ  ِ سْ ي مَ  فِ إالى 

واآ لنصا من مسهول مكة واملوينة ما لص كان بعقر، اهاا املكروه يف مسهول 
لعقر، واحو و ين م أ ر يف  عارلاا مكة واملوينة ما كان رات اا  احل اا، أما ما كان

ا تع و يقصح: أحما ما أريو أ لة م  ا مام، أحما أ لة م  مجاعة  املسهو الن صل، م
أ رم حمأش حنن يف وآط الصقد حمولة، قالصا:  قا املكروه، أما اها حوين هل  

 لعقر  فال ُيكره ح  يف مسهول مكة واملوينة ك ا يف ا قناي وشرحه.
، اها فات ه "وينهفال ُيكره ملن فات ه اهاا اعا  ا باملس": (اُقناع وشرحه)قاح يف 

 لعقر ال ُيكره اعا  ا يف املسهوين.
: ال نفين بعو اقامة الوال ، أقي د الوال ،  ين أصز ت نفين أم المسعل  السادس 

ال أصز، عنوحما  صرتان؛  صر  االب وال و صر  ا ك اح، االب وال ي  وئ النفين 
 وال  حكم االب بعو اقامة الوال ، وا ك اح اب وأ النفين   أقي د الوال  ف ا

 قاح:
 .إال المكت ب َ  الةَ فال صَ  الصالةُ  تِ قيمَ وإذا أُ 

اهاا ال أصز أن ي  وئ حمافلةا بعو اقامة الوال ، فإها أقي د الوال  فال  ال  اال 
ه اعة فصت  للاملك صبة، ا ك اح ما حك ه  له  صرتان: أن يكصن ا ك اح غي مُ 

الوال ،  ة رات ة الفهر ركع ني،   أقي ديف الوال  الصاج ة، واحو ملالا بوأ يول
و ص يعلم أن ا مام يقرأ السهو  وا حمسان ويورك اا اعة، فهين يك ين النفين أم 

 ال   قه املسألة اأو،، ماها قاح 
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ان في نافَّ ٍ   .هامى تَ أَ  ف نَ 
اها كان يف حمافلة  أمتها،  قا اأ ين، الوصر  اللاحمية أن يكصن خيشل فصات اا اعة، 

: كيف يُ وصر  يقصح -و قا وجوته يف بعض الشرو -ه بعيو، قو يقصح قاحلين بي 
 ة يف اأ ي النافلة ركع ني، والفريضة أقلها ركع ان، ما عنوحما اال الفهر ركع ني، 

 فكيف يُ وصر أن يكصن اك اح الوال  مفصتاا للوال  الد أقيم هلا 
 ة الفهر ركع ان، رات  وصر  اال يُ وصر،  لل يف بي ه،  ص يولة يف ال يديُ 

واملسهو مسي  مخي  قاحلق، فلص أمت الوال   قه امتام الوال  حي ال ا، ثالث 
 قاحلق، والطريق حي ال ا، مخي  قاحلق وان  قاحلق تفصته فيها الوال ، فهين يقط  

 أو ال يقط   قاح:
 .هاعَ طَ ْْ فيََ  ال ماع ِ   اتَ   فَ شَ خْ إال أن يَ 

الوال  الد  ص فيها فإحمه يقط  الوال ؛ أن اها  شة فصات اا اعة بإك اح 
 . ما راك اا اعة أو،، واال فك ا قلنا يُ 

، ا راك ا مام عنوحما إدراك اُمافتعا، ا، مسألة    احم قين املؤلف 
ا راك  -ان شال اهلل-ا راك اا اعة، وعنوحما ا راك الركعة، وآيأش يف باب اا عة 

 ه يُورك مباها  ماها قاح املؤلف اا عة، أما ا راك اا اعة فإحم
 ََ ََ  رَ بَى وَمن   .ال ماع َ  ََ حِ ه لَ إمامِ  الفِ سَ  قب

، وبوأ ي  يت  اهاا ُتورك اا اعة بال ك ي ق ين آالم ا مام، واحو جال م أ ر قليالا
و اثنني، ثالثة، تعطين ما وج ا، عن مصقف يف اليحام، من مصقف ألف ا، بال،
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اح ا مام: ، ق"اهلل أكم"ا و ين ا، املسهو قاح: اال يف مصقف بعيو، فهال، فل 
ال ان ش-علل املق ب، وحوين له  ، أ رك اا اعة"السالم عليكم ورمحة اهلل"
ََ فضين ا راك اا اعة،  قا ا راك اا اعة،  -اهلل ََ  رَ بَى َمن   ََ حِ ه لَ مِ إما الفِ سَ  قب

 .ال ماع َ 
كصن ين  بإ راكه راكعاا، اهاا ال يعنوحما املسألة اللاحمية و ة ا راك الركعة، مباها حيو

اال بإ راك الركصي، والبو يف ا راك الركصي... ما معىن ا راك الركصي   ركعةموركاا لل
 .أن ترك  وتس قر يف الركصي ق ين أن يشري ا مام يف الرف 

فإها شككد،  ين أ ركد الركعة أو مل تورك الركعة، مل تورك، ملاها  م،ن ش  يف 
أقين؛ أن اأ ين ا  راك أم اأ ين عوم ا  راك  اأ ين عو  الركعات أ ق با

عوم ا  راك، وم   قا فقو يقصح قاحلين: اأ ين أن ا مام مل يرف  من الركصي، 
لكن ُقوم اأ ين اأوح ملاها  أن الوال  ث  د يف هم   بيقني، فال  رل منها 

 اال بيقني.
، "اهلل أكم" مام راك ، قاح: أ رك ا مام راكعاا، جال  قا الرجين وأ رك ا مام وا

 مر  ثاحمية ورك ، يعا تك ي  احرام وتك ي  ركصي،  قا واحو، "اهلل أكم"  قاح: 
 املؤلف: كم، ف ا اهللكم  قاحتك ي  احرام ورك   ون أن يُ  "اهلل أكم"اللان قاح: 

عً َْ حِ وإن لَ  ع ِ  ََ خَ ا دَ ه رَا  .معه في الَر
 كُم و ين جتيحله تك ي  ا حرام أم البو يُ كاا للركعة،   ين معه يف الركعة، وكان مور 

 للركصي  قاح:
 .التحريم ُ  هُ تْ جزأَ وأَ 
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 مر  أ رم للركصي، لكن ال يليمه  ين يس  ب  ااصاب: حمعم، كُم فال يليمه أن يُ 
 يس  ب له هل .

ا فإن تك ي  ا حرام  قه البو منها،  ين يُ  للسهص     مر  أ رمكُم ان أ ركه آاجوا
 ا  هل  وال يس  ب، ال حمقصح: ُيكره وال حمقصح شةل، لكن حمقصح: ال ُيس  ب ي

 وااا ي ا ، ملاها 
أن ال ك ي يكصن لإلحرام ويكصن لالحم قاح من ركن  ا، ركن  يليه، وال يكصن 

 ال ك ي لالحم قاح من قيام  ا، ركن  ال يلة القيام، فلهقا قالصا: بعوم اآ   ابه.
عا، ا، مسألة  من رؤوو املساحلين اخلالفية، فيها ت   احم قين املؤلف 

 الٌف وحمقاٌش وجوٌح و يٌت ومنا راٌت بني أ ين العلم، و ة مسألة  ين املأمصم 
يقرأ  لف ا مام أم ال يقرأ  فيها  الف طصيين، ما املخ ار  ما رأل املؤلف يف 

 املسألة 
 .عَّ  معم فٍ  وال قرا ةَ 

ب ا مام أمحو، ك ا قلنا لكم اهللهاول  قا رأل املؤلف،   يهلل  ال،  قا مق 
يف اليا ، اهللهاول يف ا قناي،  ؤالل اأحل ة ال يك  ها... يعا  قا زا  املس قن  

الفقهية  ال، ما حمقصح رأيه، ال،  قا تقريره   ين  ص ا  يارات اهللهاول 
تعا،، فليُ ن ه  لل ق ب، و قا ترجي ه للو يهلل من مق ب ا مام أمحو 

 ا،  قا.
ا حكم القرال  علل املأمصم  قاح ل : ال قرال  علل املأمصم، فال جتب عليه، قرر م

أ ا ال جتب علل املأمصم، و قا علل اطالقه، يعا املأمصم ال جتب عليه القرال ، 
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ُن غيرها ال ت ب عَّ  اُماف وال عَّ  المنفرد ال الفاكة فضالا عن غي ا؛ 
 .، ف ي الفاكة  قا ال أبأصاًل 
ن الكالم  نا علل الفاكة،  ين  ة واج ة علل املأمصم  قاح ل : ال،  ة لك

ليسد واج ة علل املأمصم ال يف السرية وال يف ااهرية، لكنها  ين  ة مس   ة أم 
  ب سس  ب يف مصال ، ما املصال  الد تُ غي مس   ة القرال  علل املأمصم  تُ 

 و ة:فيها القرال  لل أمصم  هكر املؤلف ثالث مصال  
 .هإمامِ  في إسرارِ  ب  حَ تَ وُتسْ 
 :س  ب قرال  املأمصم يف ثالثة مصال اهاا تُ 

يف اآرار امامه، يعا يف الركعات السرية ويف الولصات السرية، فُيس  ب  اُول:
 رب، س  ب أن يقرأ يف العور، ويس  ب أن يقرأ يف ثاللة املأن يقرأ يف المثهر، ويُ 

 س  ب.قا مُ ويف ثاللة العشال ورابع ها،  
 من مصال  االآ   اب: الم ضا الثاني

 .هك تِ وسُ 
عشال، اأو، واللاحمية من امل رب وال ،وآكصته يف الركعات ااهرية،  ال  الفهر

ال س  ب أن يقرأ يف آك ات ا مام ال أثنيُ   ين يس  ب لل أمصم أن يقرأ  حمقصح:
 .قرالته

علل املق ب، ال ُيشري له هل ، أما قرال  املأمصم أثنال قرال  امامه فهة مكرو ة 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )قاح:  بين ُيكره؛ أن اهلل 
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آكد ا مام ق ين القرال ، والسك ات ، [502]األ راف: (ۋ
 املس   ة يف املق ب ثالث آك ات: 

 ق ين القرال  آك ٌة لالآ ف ا ،  -

 .وبعو قرال  الف  ة آك ة يفوين هبا بني السصرتني -

قه  قه آك ة ثاللة، فيقرأ املأمصم يف   وبعو احم هال القرال  ق ين الركصي، -
 السك ات اللالث، وجصباا أم اآ   اباا  اآ   اباا.

 اهللالة اللاللة الد يس  ب فيها قرال  املأمصم 
 .دٍ عْ ه لبَُ عْ مَ سْ وإذا لم يَ 

لوف طعد الكهربال و ص يف اواحو يف مسهو ك ي، احمطفأت امليكروفصحمات، وقُ 
يلص أو كيلص، وال يس   قرال  ا مام، حمقصح: اأ ي، بينه وين ا مام حموف ك

 .ُيس  ب ل  أن تقرأ أحم  ال تس   ا مام
 قا اها مل يس عه ل عو ،  ناك  صر  ثاحمية ال يس   ا مام لكن قاح املؤلف ال 

 يس  ب له أن يقرأ و ص م،ن 
 .وٍ رَ ال لطَ 
ها  اس  ب أن يقرأ ان مل يس   ا مام بس ب الطرش، أ م ال يس  ، ملفال يُ 

ش علل غيه،  ص ورال ا مام والناو يس عصن تالو  قالصا:  قا اأطرش اها قرأ شصَّ 
ُنه  ؛ا مام و اح نا قو يكصن فيه طرش فيقرأ، واأطرش اها قرأ قو يرف   صته
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علل غيه  ششصُ ش علل غيه، وهلقا قالصا: ان اأطرش اها مل يُ شصُ ، فيُ ال يسما
  ا هكره الشرا ، ومصجص  يف ا قناي وغيه.فُيس  ب له أيضاا أن يقرأ ك

س  ب أن يقرأ، وعرفنا  نا أن ا مام حي ين عن املأمصم قرال  الفاكة  قه مسألة، يُ 
أم ال  حي لها عن املأمصم، اها محين عن املأمصم قرال  الفاكة، فهين حي ين عنه 

ب حي ين يال س لة  ليسد من الفاكة، حي لها عنه أم ال حي لها  حي لها عنه، ط
 عنه االآ ف ا  واالآ عاه  أم ال  قاح املؤلف:

 .هفيه إمامُ  رُ هَ  ْ فيما يَ  ستعيذُ ويَ  حُ تِ فْ تََ سْ ويَ 
اهاا ال حي ين ا مام عن املأمصم ال االآ ف ا  وال ال عصه، فاملأمصم يقرأ  عال 

 ه، وال حي لها عنه ا مام.االآ ف ا  وي عصَّ 
 ، املأمصم يريو أنَ المعم ف لإلمافسبتعا، ا، مسألة    احم قين املؤلف 

يسابق ا مام ف ا حك ه  ق ين  قا حمريو أن حمقصح: ان اأ ين واملس  ب، 
و ة  ،متابع واملسنصن واملشروي لل أمصم أن ي اب  ا مام،  قه الوصر  ا ها 

صافق  يعا و ة املكرو ة، ما معىن ي الم افْ املس   ة واملطلصبة، فيه  صر  ا ها 
ام آصال، ا مام راك ، و قا راك ، راف ، راف  يف حمفي الل مثة،  قه  ص وا م
 مكرو ة.

 ين ا مام، وال خلف؛ الس ق يسهو ق ،كرم: و ة الس ق الص رة الثالث  والرابع 
وا مام  ال خلف ا مام رف  من السهص  و اح نا يوعص ويس هلل ويقكر اهلل 

 ا ال أصز.آاجو، فال خلف أيضا  بوأ يقرأ الفاكة وأكن شري يف الوصر  و اح نا
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 قا من جهة أحمه ال أصز، لكن آ ق املأمصم لإلمام ما أثره علل الوال    ةا 
 وبطالحماا  وما حك ه 

 تعا، ثالث  صر للس ق:  هكر املؤلف 
 .آ ٌق ا، ركن   -

 .وآ ٌق بركن الركصي -

 . وآ ٌق بركنني -

وحمعرض  هكر ا املؤلفثالث  صر،  ناك  صر أ رم، لكن حنن آن ني الوصر الد 
، اُنها فيها إشكاالت أيضً ع ا آصا ا، م،ن أرا  غي ا فليج  ا، املطصالت؛ 

الم، اريا له كالم، وعل ان النهول له كو ار فيها حمقاش بني اأ  اب، والسفَّ 
وبينهم اع اض ور و  وكقا، لكن الوصر الد هكر ا املؤلف اشة م  كالمه، ليي 

 ، ثالث  صر، ما  ة -اهلل ان شال- ناك اشكاح 
نٍ  نٍ ، - نا حروف اار ال ت ناوب- السبَ إل  َر ملؤلف يف وهكر ا والسبَ بَر

ن الَر ع فْر قه الوصر  اللاحمية  صر   ن  غي ، ما هكر الس ق بركالسبَ بَر
 الركصي، وله حكٌم والف، لكن حنن آن ني ما هكره املؤلف.

نيني، اللاليت: اهاا الس ق اللان  ص الس ق بركن الركص   .السبَ بَر
 ما الفرل بني الس ق ا، ركن، والس ق بركن 

 ا، اليه حمقصح  نا: آ قٌ  ا مام فأ رك  يف هل  الركن القل آ قد،  اها آ قد، 
   حمَّ أ رجعد،ق ين أن ين قين ا مام  قا أيضاا آ ٌق ا، ركن، ركن، أو رجعد، 
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أن  و و ين الي  ق ينل يك فرجعد ا، م ابعة ا مام ق ين أن يوين الي ، أ
تفارل هل  الركن، فهنا حمقصح: آ ٌق ا، ركن، و قا مبهر ه ال ي طين، حن ال ا، 

 أمر  زاحلو لإلبطاح.
نٍ  ن، وس، م  حمقصح آ ٌق بركن  الثاني: السبَ بَر بْت إذا انتَّْت إل  َر

ن الذي سبْت إليه وذهب لَّذي بعده، واُماف لم  اُماف،  م فارقت الَر
 ا حمقصح: احم  آ قد ا مام بركن  كامين.، فهنينتَْ بعد

أن تس قه بركنني، ا مام قاح:    اهلل ملن محوه،  اح نا قاح:  :الوصر  اللاللة
 وآهو، بعوما آهو قاح: اهلل أكم وجلي، وا مام ما    اهلل ملن محوه وكمَّ 

 زاح واقفاا، فهنا آ ق ا مام بركنني، أل جلي   آهو ملالا السهو  اللاحمية،
 وا مام ما زاح قاحل اا، أو أو أن ا مام يف السهص  فهنا آ قه بركنني.
 حم وأ يف حكم الس ق ا، ركن؛ هكره املؤلف وهكر له ملالني، فقاح:

ََ  دَ  َ أو سَ  اَ ََ ن َر ومَ   .هبه بعدَ  ليعتيَ  اَ فَ رْ ه فعَّيه أن يََ إمامِ  قب
ه أن يرج ، ب عليم، وأرَّ  قا  ص اهللكم ال كليفة، م،ن آ ق ا مام فإن فعله ىُ 

قاح: فعليه أن يرف  ليأش به بعوه، وهكر ملالني: قاح م،ن رك ،  قا ملاح، آ ق 
ا، الركصي، وامللاح اللان: آ ق ا، السهص ، والس ق ا، ركن  ال فرل فيه بني 

َل  قال: َمن سبَ إل  الَر ع أو سبَ الركصي وغيه، حك ه ا واحو؛  ُن الم
ا أم مك الا  ما الصاجب ،إل  الس  د  عليه  أن يرف  مك الا أم مس وركاا  عاحلوا

ترم فرل يف النية، فيه واحو رك  ورف  قلنا  الت  بطلد، واحو ركعد قلنا لص 
مل ترف  ل طلد  الت ، هاك رف     اهلل ملن محوه ماشة يف اخلط يريو يك ين 
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  د  : الته، حمقصح: بطلد  الت ، وا  ر رف  عاحلواا مس وركاا، فهقا حمقصح
ا ط عاا ال مك الا ليأش به بعو   الت ، فاملؤلف  نا قاح: فعليه أن يرف  عاحلوا

 ا مام فيك  ا مام.
ا  وال تقين  نا: كيف رك  ركصعني يف ركعة واحو   وقو قلنا ان م،ن زا  ركناا ع وا
بطلد  الته، ال،  قا رج  مس ورك ا ن، اهاا  قا الرجين آ ق ا مام فرك  ق ين 

أو آهو ق ين ا مام حمقصح: أب علي  أن ترج ،    الكالم ورج ،  ين ا مام، 
ا، حمقصح: يأ  وحيرم، لكن ال ت طين  ت طين  الته  ال ت طين، م  أحمه آ ق م ع وا
الوال  ما ام أحمه رج  ف اب  امامه وجال بالركن بعو ا مام، قاح: ليأش به بعوه، 

 فإن عا  مل ت طين، وان مل يرج ، ما اهللكم 
َْ يَ  ف ن لم  .تْ ََّ طَ ا بَ دً مْ عَ  فع

ا مُ    ، ع و، ما يريو يرجور، اهاا ان مل يرج  فله حاالن؛ ان مل يرج  ان كان ع وا
 .بطلد  الته

 ...وان كان جهالا أو حمسياحماا
و نا اأ  اب يف  قه املساحلين جعلصا ااهين والنسيان عقرين، و قه املسألة 

يعذرون ون بال هَ، و ُنهم في بعض المسائَ ال يعذر ك ال ت    وحممثر؛ 
اها  وجصب ملين م ،بالنسيان، وفي م اضا ال يعذرون ال بال هَ وال بالنسيان

عذر يُ  الالكفار  علل اجملام  يف  ار رمضان، فإحمه ال يُعقر يف اآقاط الكفار ، 
 .بالنس ة للرجين، لل رأ  يعقرو ا ال بال هَ وال بالنسيان
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 ، ملين م،ن أكين أو شرب يفال هَيعذرون فيها بالنسيان دون عنوحما حاالت 
 ار رمضان حماآياا يعقر، لكن أكين أو شرب جا الا ال يُعقر،  قا ال يُعقر به 

 .ا حمسان، فإن  قا مما ال يُعقر ا حمسان  هله و ص ليي ممثنة ااهين
ة يف ملين  قا املصل ، وملين الفوي ما يعذرون بال هَ والنسيان جميًعااللاليت: 

قط سا يف الفوية الد ليي فيها اتالف ان ااهين والنسيان يُ ا حرام، فإ م قالص 
 .الفوية

 أعرف، ان  أحما ال  و ين يصجو مصال  قالصا: يُعقر فيها بااهين وال يُعقر بالنسيان
كان أحو أفا حما، واحو ي  يت ويفيوحما،  ين  ناك مصال  قالصا: يعقر فيها 

ان -رو القا م هبا يف الو بااهين، وال يعقر فيها بالنسيان، م،ن ي  لها ويفيوحما
   ت  يت اها وجوت اهلل و هلل، ما وجوت، حمعقرك بالنسيان.-شال اهلل

َن لكن أن يسبَ اُماف بر احم هينا من الس ق ا، ركن، ما معىن الس ق ا، ركن  
ه اُماف ، ، فهقا يس ل آ ق اال يتخَّ  منه إل  غيره إال وقد عاد أو أدَر

 .ركن
 ا، ، وهكر املؤلف  صر  الس ق بركن الركصي، ومل يقكر غي النصي اللان آ ٌق بركن  

 وهلا  صرتان: آ ٌق بالركصي، وآ ٌق ب ي الركصي، القل بيَّنه املؤلف  ص الركصي، غي
 الركصي ا لصا عنه أن فيه اشكاح، فيه حمياي يف بعض  صره، فالس ق بالركصي هكره

 املؤلف بقصله:
ََ  اَ فَ ورَ  اَ ََ وإن َر   ...هامِ إم َ عِ ُر  قب
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ا أم مك الا   قا مك ين، وهلقا اع محماه آ ق بركن،  رك ،  قا والهلل، ورف  عاحلوا
قووه فهقا حم فرك  ورف  مك ين    اهلل ملن محوه ربنا ول  اهلل و، ماآ   ط،

ا، فله حاالن،  ا:  رك  ورف  مك الا ال عاحلوا
 .تْ ََّ ا بطَ دً مْ ا عَ مً عالِ 

ا لوه ا
ا
اا ين، عامواا لوه الناآة، فإن  الته  قه اهللالة اأو،؛ ان كان عامل

  الته.  ؛ ماها بطلدعالًما عمًدا بطَّتت طين، قاح: 
 ف ا اهللكم  قاح: -ااهين والنسيان-ان كان جا الا أو حماآياا  :اهللالة اللاحمية

ان جاهِ  ع ُ ََّ طَ أو ناسًيا بَ  الً وإنَ   .فْرْ  ِت الَر
ق ا مام عة، ف ا ام أحمه آ ورك به الركبطلد الركعة؛ أن الركصي  ص ركن أآاآة تُ 

عم، ك ين م  ا مام  حمبالركصي حمقصح: ركع   باطلة، وتقضة بعو هل  ركعة، أُ 
 .ك ين  الت  م  ا مام، لكن تأش بركعة، اهاا بطلد الركعة ومل ت طين الوال تُ 

النهل م   مطالب أول)بركن  غي الركصي فلُياج، ، ارجعصا اليه يف  قوأما الس 
عل ان  /، تكلم فيه كالم طصيين عريض، وحمقين فيه عن الشيخ(طةحاشية الشَّ 

النهول، وعن السفاريا، وحمقاش و يت و الف بينهم يف تقرير املق ب، ليي 
  الف يف ترجيهلل، كين واحو يريو خي ار رأل، ال،  الف بينهم يف تقرير املق ب،

نيويف فهم املق ب، احم هينا من الس ق بركن، حمأش ا ن:    ا حك ه ، فنالسبَ بَر
ََ  اَ فَ ورَ  اَ ََ وإن َر   ...دَ  َ ه  م سَ َ عِ ُر  قب
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احممثر! رك  ورف  ق ين ركصعه،  نا ما القل حوين  آ ق بركن،   آهو ق ين رفعه، 
ام، آ ق بركن    ر، يف املر  اأو، آ ق بركن الركصي، يف املر  اللاحمية آ ق بركن القي

كر املؤلف ه ب وآهو ففارل ا مام، فالس ق بركنني حك ه حسب ما ه 
  حكم الس ق بركن الركصي، وهلقا اقرأوا كالم املؤلف وبينصا لنا ما الفرل

 بني  قه وبني الد ق لها، ماها قاح املؤلف اهللالية اأو، 
ََ  اَ فَ ورَ  اَ ََ وإن َر  ََ  دَ  َ ه  م سَ َ عِ ُر  قب  .تْ ََّ طَ ه بَ عِ فْ رَ  قب

ا؛   : ي نُنه قال بعد ذل  وهي الحال  الثابطلد ان كان ع وا
 َُ ع َ َِّّ صَ والناسي، ويُ  إال ال اه  .قضا ً  ي تَّ  الَر

 اهاا اال ااا ين والناآة فال ت طين  الته، لكن  ين ت طين ركع ه  ماها قاح املؤلف 
ع َ َِّّ صَ ويُ   .قضا ً  ي تَّ  الَر

 ل طالن الركعة.
ا ما الفرل بني املسألة  قه وبني الد ق لها يف اهللكم  ملاها يقضة ركع ني  يعا اه

صر يف ركن  يف   ر اأو،،   قام وآ ق بركن القيام يف أوح اللاحمية فإحمه يُ وآ ق 
 .فيها قضال ركع ني، واهلل ممكن، اهلل أعلم،  قا ممكن

لكن يف كالم املؤلف ا ن، اجعلها يف  صر  املؤلف، رك  ورف  ق ين ركصعه   
لقل هكره اعه، اهللكم القل هكره هلقه اهللالة،  ين خي لف عن اهللكم فآهو ق ين ر 

 يف املسألة السابقة أم ال  تأملصا، اها أحو بوا له فرل بينه ا يعطينا اياه.
 (33:52:23) 
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بركن الركصي، حمعم، ما حك ه  حمفي اهللكم،  نا الس ق بركنني الركصي أحو ا، 
فهة كالسابقة وزيا  ، حك ها  ين  ة ك كم السابقة أم أغلظ  أم حمفي 

، ما  لد  قه املسألة بعينها، اها كان ...اهللكم  قو يكصن، ليي عنول فيها
 يف أوح ركعة  تالية، فهين حمقصح: عليه قضال ا  رأحو الركنني يف   ر ركعة  و 

أحمه ال  -واهلل أعلم-ركع ني  ال أ رل، اهلل أعلم، أحو بوا له فرل  القل يمثهر 
 .فرل

ه شةل يفيوحما لوهلقا فإن الس ق بركن الركصي كالس ق بركنني، واهلل أعلم، وم،ن بوا 
ا    خشَ ا يَ مَ أَ »يف الورو،  قا يوح علل كرمي آ ق ا مام  -ان شال اهلل-غوا
ُِ  ََ بْ قََ  هُ أسَ رَ  رفاُ ي يَ الذِ   .«مارٍ حِ  أسَ رَ  هُ أسَ رَ  اهللُ  لَ ح ِّ يُ  نْ أَ  افِ مَ ا

 ا،   اب ا مام فقكر ثالثة   اب؛   احم قين املؤلف 
 .ا اُتمافِ م التخفي ُ  ُمافٍ  ن  سَ ويُ  اُول منها:

مبشروي،  ين بإمتامها، وليي  قاال خفيف حمصعان:  فيف بأن ينقر الوال ، وخيُ 
بين  ص مكروه، وأما ال خفيف املسنصن فهص ال خفيف م  ا متام،  قا اأ ب 

 .اأوح
ع ِ  اُد  الثاني: َُ الَر ُُ  وتط ي  .من الثاني ِ  رَ ثََ َْ ول  أَ ا

 للاحمية.أن أعين الركعة اأو، أطصح من الركعة ا
ٍَ  انتظارُ  ب  حَ تَ سْ ويُ : الثال  من اآلدا   .فٍ عَّ  معم   َى شُ إن لم يَ  داخ
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احم مثار الوا ين يف الركصي ويف غيه، فإها شعر واهلل فيه حماو  ا لني لل سهو، فيه 
شخص  ا ين لل سهو، فله اح  االن: االح  اح اأوح أن يكصن احم مثار الوا ين 

صن الوا ين القل يكصن مشيه بطيئاا أو يك يشق علل املأمصمني، و قا يُ وصر يف
املسهو ك ي، فيكصن احم مثار الوا ين شاقًّا علل املأمصمني، ف راعا  الوا ين أو، 

 ح مبا يشق.طصُ أم مراعا  اهللالر  اهللالر مراعاته أو، فال يُ 
 وأما اها كان االحم مثار ال يشق علل املأمصمني ف ا حك ه 

ٍَ  انتظارُ  ب  حَ تَ سْ ويُ قاح:   .عَّ  معم فٍ  َى شُ ما لم يَ  داخ
 رول املرأ  لله اعة؛ وفيها مسأل ان: مسألٌة المسعل  اُخيرة في هذا البا : 

خناطب هبا ول املرأ ، ومسألة خناطب هبا املرأ  حمفسها، ف ا القل خناطب به 
 الصل  ماها حمقصح للصل 

 .هاعُ نَْ مَ  هَ رِ َُ   إل  المس دِ  ت المرأةُ نَ ذَ عْ تَ وإذا اسْ 
 صل املرأ : اها اآ أهحم   املرأ  فإحمه ُيكره ل  منعها، وحمقصح لل رأ  ماها حمقصح ل
 .لها ها خيره وبيتُ 

حمقصح: بي ها  ٌي هلا، ف يد املرأ   ٌي هلا من  روجها ا، اا اعة، وأما  ال ا 
يف بي ها مجاعة فهص  ٌي أم  ال ا منفر  ، يعا عنوحما جم صعة حمسال، اأم وبنا ا 

أيه ا أفضين  أن تولة كين واحو   منهن وحو ا أو أن يولني يف  يف ال يد،
 مجاعة  
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املق ب أن اأفضين واملس  ب أن يولني يف مجاعة، يعا جت    املرأ  م  بنا ا 
 أن  قا أفضين من  ال ن منفر ات،  قا  ص املق ب. كقا  وأ صا ا
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؛ قاح: وفيه  احيت  احم قين ا، فوين  ي كلم فيه عن أحكام ا مام، وفيه أربعة م
 أرب  مساحلين؛ 

 .، با مامةو،: اأ،ون اأُ  -

 .اللان: م،ن ال توهلل امام ه -

 .اللاليت: م،ن ُتكره امام ه -

 الراب : مساحلين وأحصاح ا  ُلف فيها. -

ليي ك اب  الف، لكنه يشي ا، مساحلين اخلالف ب يان املق ب فيها  الك اب
 ا، اخلالف بطراحلق.باأآاليب الد أشرحما اليها آابقاا، قلنا يشي 

و، و ة: اأ،و، با مامة فلها  صرتان؛ ان مل يكن فيهم هو آلطان أما املسألة اأ، 
 ف ،ن اأو، 
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 قاح: 
َُْول  باُمام . َه: ا  فص

َه ) َُ فص َُ صالتِ  فْهَ  مُ العالِ  اُقرأُ   ِ   باُمامَ لَ وْ ( ا َُ هُ َْ فَْ ه،  م ا ،  م ن  سَ ،  م ا
َُ اُشر ُ  نُ عَ رَ ن قََ    م مَ َْ تَْ ،  م ا َ   دِ المس ِ  وإمافُ  البيتِ  ، وسَا إال من  أح
  من لَ وْ أَ  ن له  يا ه ومَ  ومخت نه  صيره وبَ  ومْيمه  وحاضره  رٌّ ، وحُ َّطانٍ ذي سُ 

ٍَ   َ َّْ خَ  ح  صِ م، وال تَ هِ دِّ ضِ   َّرجالِ ل  ثَ نْ ، وال خُ امرأةٍ   َ َّْ ، وال خَ َكافرٍ   فاس
، يافٍ أو قِ   دٍ عأو قُ  أو س  دٍ  عن َر عٍ  عاجزٍ وال  سَ رَ خْ ، وال أَ لبالغٍ  يٍّ بِ صَ  وال

أ بهم دَ تَ بًا ف ن ابَْ دْ َّ ًسا نَ ه جُ را َ  ن وَ َّ  صَ ه، ويُ تِ َّى زواُل عِ   ى جُ المرْ  الحيِّ  إال إمافَ 
 .اج بً ياًما وُ ه قِ  ا خَّفَ م  تَ أَ  سَ ََّ ف َ  َى تَ ا  م اعْ قائمً 
 سٍ  ِّ نَ تََ وال مُ  ثٍ دِ حْ مُ  خَّ َ  ح  صِ ه، وال تَ َِّ ثْ بمِ  لِ  ْ البَى  سُ ََّ ن به سَ مَ  خَّ َ  ح  صِ وتَ 
ََ ذل ، ف ن جَ  مُ ََّ عْ يََ  ه، وال دَ حْ وَ  لمعم فٍ  تْ حى صَ  تْ ضَ َْ حت  انَْ  ه  والمعم فُ  ِه

 لُ دِّ بَ ، أو يَُ مُ غَ دْ فيها ما ال يُ  مُ غِ دْ ، أو يُ الفاتح َ  نُ سِ حْ ن ال يُ َ وه  مَ  يِّ اُمِّ  إمام ُ 
َُ ا يُ نً حْ فيها لَ  نُ حَ َّْ ا أو يََ فً رْ حَ  ه لم عَّ  إصالحِ  رَ دَ ه، وإن قَ َِّ ثْ مِ  ، إال بِ المعن حي
 ببعضِ  حُ صِ فْ ال يَُ  نْ ومَ  افِ تَ مْ اِ  والتى فَ عْ والفَ  انِ حى الَّى  ُه إمام ُ رَ كْ ه، وتُ صالتُ  حى صِ تَ 

، ٍَّ حَ ه بِ ْكَرهُ هم يَ رُ َثََ ا أمً  ْ ، أو قََ معهنى  ََ جُ ال رَ  رَ ثََ َْ فعَ   ً يى بِ نَ أجْ  فى َُ ، وأن يََ الحرو ِ 
 نْ مَ بِ  ي الصالةَ دِّ ََ ن يَُ هما، ومَ ينُ دِ  مَ َِّ إذا سَ  يِّ دِ نْ  ُ الزنا والْ  دِ لَ وَ   ُ إمام ح  صِ وتَ 
 رَ صْ ي العَ َِّّ صَ ن يُ مَ بِ  رَ لظهْ ي اَِّّ صَ ن يُ ، وال مَ ٍَ فِّ نََ تََ مُ ضه بِ رِ تَ فْ ه ال مُ يها، وعكسُ ضِ ْْ يََ 

 ها.أو غيرَ 
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هكر آ عة  طصات، ا ن أحمد ملالا مسؤوح يف انة املساجو يف وزار  أوقاف يف 
تقوم له عشرون شخواا،  -ما شال اهلل-بلو  من ال لوان، ومسهو من املساجو 

حمريو امامة  قا املسهو، ت وأ تع ين هلم توفية وا   ارات، أوح ا   ار،  يقصلصن:
 أوح معيار ما  ص 

 .هصالتِ  فْهَ  مُ العالِ  اُقرأُ 
رأ  ف ة ق ، ع لد هلم ا   ار قر ن، كين واحوهصالتِ  فْهَ  مُ العالِ  اُقرأُ  اُول:

،  قا ال توهلل امام ه، ال حمقصح:  من القر ن، فصجوت اأوح ال حيسن الفاكة أ الا
غيه أو، منه، بين حمقصح: امام ه غي   ي ة، وآيأش،  قا احم هينا منه أبعوحماه، 

 حصلناه علل قسم   ر ينف  اهلل به.
هم نقرالته وآط، واللاليت قرالته جيو ، بقة ل  مخسة عشر م وجوت،  الثاني:

قرال م   ي ة وجيو  ومم از ، وم ساوية يف ا تقان، كلهم جمازين يف القر ن، 
 .م منهم  اأحفظف ،ن املقوَّ 

اهاا اأقرأ يرا  به أوالا كلر  اهللفظ أم جص   القرال   جص   القرال ، تساووا يف ااص   
 -ل اهللاما ش–حمقوم اأحفظ، لكن ملا جئنا ورأينا اأحفظ  ار منهم ملالا عشر  

م قنني وجمازين بالقرالات العشر لكن بعضهم ال يعرف فقه الوال ، آألناه قلنا: 
حما  فة الوال ، ما يعرف، ال حيسن يولة، فهقا  ا يٌن معنا أم ركع ني أره   ينُ 

حمس  عوه  ال، املؤلف يقصح: العامل فقه  الته، أما اأقرأ غي العامل ما يعرف فقه 
لل اهلل، اه ب ا رو وتعلم الفقه، جياك اهلل  ي، الوال ،  قا حمقصح: تصكين ع
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يف  -ان شال اهلل-ما شال اهلل قرالت  طي ة، لكن ك ال أن ت فقه، تفقه وراجعنا 
 اال   ار القا م.

اهاا اأقرأ العامل فقه  الته، ال حمفالين بني شخص ال يعرف فقه الوال ،  قا 
قرال  مس صم من ال حمس  عوه، بقة مع  علل آ يين امللاح عشر  كلهم علل

، م قنني للقرالات العشر، جتصيو ماحلة م ساول، كلهم حفاه لك اب اهلل 
باملاحلة،  رجة اال   ار كلهم ماحلة باملاحلة، انة ال قييم ماها حمع ين  حمريو امام واحو 

 من العشر ، ما اهللين  املعيار اللان ما  ص  قاح: 
 َُ  .هُ َْ فَْ  م ا

 -ال اهلل ت ارك اهللما ش-ه، ا  محما م يف الفقه، كلهم قلنا تعالصا: عنوحما ا   ار فق
طالب علم، تسعة منهم أ قوا ماحلة باملاحلة، والعاشر مسكني أ ق مخسة وتسعني، 
باقة معنا كم  بقة معنا تسعة، كيف حمعني  حمريو واحو، ماها حمع ين  اال   ار 

 اللاليت:
 َُ  .ن  سَ  م ا

شال اهلل طل  واحمية منهم مصاليو آنة ، اال ما ...تعاح أعطنا اهلصية  قا مصاليو
واحو  ويصم واحو وشهر واحو، فيه واحو منهم   ي يف السن قلنا له: ان شال 

ع ين  واحو، ماها حم اهلل مو ل  مسهو   ر، بقة معنا كم  واحمية كلهم يف آنٍّ 
 حمريو واحو فقط، ماها يقصح 

 . م اُشر ُ 
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فنقومه،  «ًشايْ رَ  ا قَُ مُ دِّ قَ »هللوييت: وجوحما واهلل بعضهم قرشة من با  اشم، يف ا
ماها حمفعين  تساووا يف كين شةل حمقوم اأشرف، لكن طلعصا كلهم قالصا: عنوحما 

 آ عة منهم وال آ ة قالصا: حنن كلنا من با  اشم تساووا، ما الع ين 
 َُ  . َْ تَْ  م ا

قل ، اها كان فيه  هر  فنقصح: م،ن اله رةً  اُقدفُ   م فيه بعض النسخ فيها:
 اجر أوالا يُقوم. 

صم  صام قصام، يوصم االثنني واخل يي، ويق -ما شال اهلل-  اأتقل؛ واهلل فالن 
الليين، ومعروف بالنصافين، واللان ىافظ علل الفراحلض ال يييو علل هل  وال 

 .م م،ن  اأتقلينقص، فاملقوَّ 
قاح: ال، ي أما اها كان أحو ا عوالا وا  ر فاآقاا، فهين يقاح  نا اأتقل أو، 

ان -الفاآق يف املق ب آيأش أحمه ال توهلل امام ه، واملسألة  الفية يأش هكر ا 
 .-شال اهلل
بقة معنا مخسة كلهم  صامصن قصامصن، حمريو واحو حنن يف  -ما شال اهلل-تساووا 
 ، ماها حمون  اأ ي
 .عَ رَ ن قََ  م مَ 

ن الْرع  ُاملسهو؛ حمقصح: تعالصا حمسصل قرعة، والقل يطل  عليه القرعة  ص امام 
 :-عليه رمحة اهلل-، قاح الشيخ السعول بهمتستعمَ عندما ي جد حَ مُ 

 مه ُتسمممممممممممممم ع مممممين القرعمممممة عنمممممو امل ه، 
 

 أو لممممممموم المم ممياحمممه  مممن اهللممقممصله  
 



706 
 

 .حرجِّ ُنه لم ن د مُ عنوحما تياحم ا ن فالبو من ال جيهلل بالقرعة؛  
و،، اهاا و، علل اأ، اأ،  ما حكم تقوم غي اأو، علل اأو،  ُيكره تقومي غي

 و، ان مل يكن فيهم هو آلطان. قه املسألة اأو،: تقومي اأ، 
أن يكصن فيهم هو آلطان، امام املسل ني و ص السلطان العام،  :الوصر  اللاحمية
 احب السلطان اخلاص،  احب ال يد أو امام املسهو الراتب  :والوصر  اللاحمية
 ف ا اهللكم 

، و عا ملالا بي ه بعيو ما فيه مسهو قريب ...ل يد، رجيٌن  عااها كنا حمولة يف ا
املشايخ العل ال والقرال ا، ولي ة  فل ا حضرت الوال ،  اح نا  قا  احب 

كلهم   -ما شال اهلل-ال ال يد حيفظ جيل من القر ن وآصر  الفاكة، واملوعصون قرَّ 
 من أحل ة ا قرال، م،ن اأحق با مامة 

 س  ب له تقومي غيه، و نا اأحقية علل آ يين الصجصب، احب ال يد، لكن يُ 
فلص تقوم غيه ب ي اهحمه ال يوهلل، حيرم، ما حمقصح: ال يوهلل، اهلل أعلم ما حيضرن 

م م،  احب ال يد قاح: أحما أ لة بكرُ ا ن  ين يوهلل أو ال يوهلل  لكن قالصا: حي، 
 واحو اماماا يفال، م،ن أحمد أ الا تولة أمام املشايخ  ارج ، و لل  امام، قاح:

 م هل .رُ بي ه ب ي اهحمه، حمقصح: حي، 
الوصر  اللاحمية يف املسهو: مسهو له اماٌم راتٌب ُمعنيٌَّ، وجال واحو، قاح: ال، أحما 

 أحسن من ، أقرأ من ، أريو أتقوم، ف ا اهللكم  قاح:
نُ  َ   دِ المس ِ  وإمافُ  البيتِ  وسَا  .أح
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لطان  وال عليه، لكن  قان أ  اب السم االعرُ اهاا ليي فقط أولصية بين  ص حقٌّ حي، 
 اخلاص أو، اال من  احب السلطان العام، وهلقا قاح املؤلف:

 .م، فلص جال يف أحو املساجو السلطان اأعمثم فإحمه  ص املقوَّ َّطانٍ إال من ذي سُ 
 ة يُقوم هبا ا مام علل غيه، وهكر تعا،  فات  مرجُ    هكر املؤلف 

 آد  فات، اأو،:
 .رٌّ وحُ 

 أو، من ع و.
 .وحاضر

 ين.أو، من مسافر، اشيها لكن حمرم، أك ه 
 .ومْيمه 

حالر  قلد،   أو، من  مسافر، أحمد قلد، اأوح مسافر، اهللني مقيم ماها تون 
 أو، من مسافر، طيب ومقيم أو، ممن  أم تكرار يف الع ار .

(31:11:35)  
 ول( وال وول  ص القلأحسند! اهللالر أو، من اأعرايب، أل من ال ا ل )ال و

يسكن يف الو رال ي نقين م  اخليام، وليي ال وول ا ن الناو يفه صن ملالا يقصح 
ل  فالن ق يلة كقا  ار بوول، ال، آاكن يف املوينة معنا ال يقاح  قا اهللالر 

 قا،  يس خومصنقو أو، من بوول، وان كان الناو يف ا طالحهم ويف عرفهم 
يف ال ا ية أعرايب ما آكن املوينة؛ وأن ال الب أن  لكن ليي  ص املرا ، واحو
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املون  ة مكان العلم وال عليم، فاهللالر أو، من ال ا ل، واملقيم أو، من املسافر، 
 والراب :

 صير.وبَ 
 أو، من أع ل.

 .ومخت نه 
 أو، من أقلف غي و صن، وُعلم منه   ة  ال  غي املخ صن.

 .ن له  يا ه ومَ 
ن له ثصٌب واحو، وال تقصح أو، من العارل، ال، أو، ممن له أو، ممن  أو، مم

ثصٌب واحو؛ أن الوال  يف اللياب أو، من الوال  يف ثصب  واحو، وأما العارل 
 فال توهلل امام ه مب،ن أو اللياب.

، م،ن    احم قين ا، امل  يت اللان يف  قا الفوين، و ص م،ن ال توهلل امام ه أ الا
تعا، أحو عشر رجالا ال توهلل  هكر املؤلف  توهلل امام ه  القل ال

 امام هم، م،ن  م 
ٍَ   َ َّْ خَ  ح  صِ وال تَ   .فاس

واملرا  بالفسق  نا ما يعم الفسق الع لة والفسق االع قا ل،  الفاسَ اُول: قا 
فالفسق الع لة كاجملا ر باليحما وشرب اخل ر، والفسق االع قا ل قالصا: كالرافضة 

 واخلصارل.
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من  الح كالمهم أن بعض املقا ب الد يكصن  -واهلل تعا، أعلم-والقل يمثهر 
فيها بوعة ليسد بوعة  ا ر ، فيها ش هٌة وقص  تأويين أ ا ال يقاح فيها  ا ةا 

و فيها ال في ن كان  اعيةا اليها ال يقاح فيها أحمه فسٌق اع قا ل، واهلل في ن قلَّ 
 رافضة واخلصارل.أعلم، وااا هكروا  نا الفسق االع قا ل، هكروا ال

والوال   لف الفاآق، املق ب أن الوال   لف الفاآق ال توهلل، واملسألة ال 
ش  تعل صن أ ا من املساحلين اخلالفية، وأن اا هصر يو  صن الوال   لف 

 الفاآق.
ٍَ اللان:   .َكافرٍ   فاس

 لف الكافر فال توهلل الوال   لف الكافر، آصال كان  : الوال هذا الثاني
 .ر  ا  -والعياه باهلل-ا أو الكفر أ ليًّ 

بعض  ه ب ا، -مصري احميا-ويُقكر  نا قوة أن رجالا ه ب ا، بعض ال لوان 
ىالر العل ية يف مصري احميا، عنوه  يت  ك صرا ، و ص رجيٌن من أحو ال لوان 
 اأوروبية، عنوه  يت  ك صرا  عن اثالر املصري احمية واملنهىل ال علي ة فيها ووآاحلين

 .كقا، ف لين  قا ال  يت البو يكصن ميوانال عليم و 
رومية لافق ب ا، ىضر  من اثالر وآهين فيها وال  ق هبم، وبوأ وتعلم ا ل 

ومية و رو العربية فورو ا ل الر  وتعلم العربية و ص ط عاا مس شرل يعرف الل ة
ويولة  ماألفية، و رو اأ ضرل وابن عاشر وو ور آيول  ليين،    ار يُقوَّ 

لناو، حافظ للقر ن، حفظ القر ن علل قرال  حماف  برواية ورش، وما شال اهلل با
 ت ارك اهلل.
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بعو مو  أ ل اأيام وك ب الرآالة ورج  ا، بلوه، وأرآين  طاب شكر ا، 
أشكركم علل حسن الضيافة واالآ ق اح، وأما الولصات الد "املشايخ، قاح: 

، " مام كافرااا وجتب ا عا   ان بان،   لي  ص ا  لفة، فقو قاح  لييٌن يف و وره:
وهكر هلم أحمه ما كان مسل اا، ولكنه كان يمثهر ا آالم ح  ما يكصن بينه... 

 وحمسأح اهلل السالمة والعافية.
مر، -، لكن اأ  اب ُنه ال تصح خَّ  الكافر ؛فهقا يقاح: يعا  الوال 

ا، ف سلٌم حك ا أ م يقصلصن: وان  لل الكافر  -معنا يف أوح ك اب الوال 
ال  ممن ال تصح الثفليُنمثر يف  قه، واملسألة فيها تفويين ال ي س  له املقام، 

 :إمامته
 .وال امرأٍة لَّرجال

 فاملرأ  ال تؤم الرجاح.
 . ثَ نْ وخُ  الرابا:

كروا ين،  احل اا اها ه ين  املشكه وال  نلل للرجاح، واخلنلل  نا امل ضهلل أم املشكه 
قيقة اما ل املشكين؛ أن اخلنلل امل ضهلل  ص يف اهللاخلنلل  كم  خيوه فهص اخلنل

 هكر أو أحملل.
 .لبالغٍ  يٍّ بِ صَ  وال: الخامس
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  ٍّ ل الغ، اآكد ليوماا، وال   ٍّ ل الغ، وال تقين: وال   ، ل الغ   وال ال،
ُنه ل  صَّ  الصبي باُخرس الصبي صحت، ُن المْص د وال وأ رو؛ 

 صبي لبالغ.
 توهلل امامة الو  بال الغ، وأطلق املؤلف ومل يفرل بنيواملؤلف أطلق  نا، فال 

 النفين والفرض، واملع  و يف املق ب ال فريق بني الفرض والنفين، فنقصح: ال   ٍّ 
، وأ نها مصجص   يف بعض حمسخ اليا ، يف بعض النسخ قاح:  ال و ل الغ  يف فرض 

امة الو  مو قا  ص املق ب تقييو هل  بالفرض، وأما ا صبيٍّ لبالٍغ في فرضٍ 
هل  بامل يي؛ أن  قيوامل يي بال الغ يف النفين فإ ا توهلل علل املق ب، والبو أن حمُ 

 غي امل يي ال توهلل أ الا  الته فضالا عن امام ه.
 .وأخرسٍ  السادس:

 فال توهلل امامة اأ رو.
 . ع دٍ أو قُ  أو س  دٍ  عن َر عٍ  وال عاجزٍ  السابا:

صي  أو آهص   أو قعص  مطلقاا ف ،ن كان  عنا حمعطة  قا الساب : العاجي عن رك
عاجياا عن الركصي، أو كان عاجياا عن السهص ، أو كان عاجياا عن االصو مل 
 توهلل امام ه مطلقاا من غي تفويين، اهاا العاجي عن ركن  أو شرط  ال توهلل امام ه.

، يافٍ و قِ أفر  بقسم  أن له حكٌم خيوه، قاح: العاجي عن القيام، و قا يُ  الثامن:
ه عاجز ُنوالعاجي عن القيام فيه أ يٌن واآ لنال، فاأ ين عوم   ة امام ه؛ 

ن فاُصَ عدف صح  إمامته ، واالآ لنال   ة امام ه بشرطني هكر ا عن َر
 املؤلف بقصله:
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 .هتِ َّى زواُل عِ   ى جُ المرْ  الحيِّ  ، إال إمافَ يافٍ أو قِ 
لعاجي عن القيام  ص امام أن يكصن ا مام ا :اهاا االآ لنال  ص الو ة بشرطني

اهللة، ا مام الراتب، يعا لص جئد ملالا حنن مجاعة يف آفر، ووقفنا يف مسهو 
من مساجو الطرل، وكان يف أحو  ؤالل عاجي عن القيام،  ين يوهلل امام ه  ال 

 توهلل امام ه.
 اهاا الشرط اأوح أن يكصن ا مام الراتب، الشرط اللان أن يكصن:

 .هتِ َّى زواُل عِ   ى جُ المرْ 
جل زواح ر بإ ابة   ييت ال يُ  تبأن يُرجل زواح عل ه، أما لص أ يب امام اهللة الرا

عل ه، تس  ر معه  قه العلة ويمثين يولة بنا جالساا فال توهلل امام ه، بين ُيس  وح 
 ب يه، يكصن ا مام غيه.

كقق الشرطان، فولل بنا امام اهللة القل يُرجل زواح عل ه يف الوال  جالساا، 
 له  صرتان:

 .أن ي وأ الوال  و ص جالي،  قه  صر  -

 و ص قاحلم ُم كالوصر  اللاحمية: أن ي وأ الوال  و ص قاحلم وألي، يس طي  يُ  -
  و ص قاحلم   جلي، أو كم و ص قاحلم   تعب فهلي.فكمَّ 

فأما الوصر  اأو، أن ي  وئ الوال  جالساا ف ا حك ها  اهللكم يف املسأل ني 
ص اا  صن قياماا أو قعولر ؤاح  نا عن حكم  ال  املأمصمني،  ين يُ الو ة، لكن الس

 أما اها اب وأ جالساا قاح املؤلف: 



713 
 

 .بًادْ َّ ًسا نَ ه جُ را َ  ن وَ َّ  صَ ويُ 
 اب وأ هبم قاحل اا فقاح:ا و قا في ا اها اب وأ ا مام الوال  جالساا، وأما اه

 .اج بً وُ  ياًماه قِ  ا خَّفَ م  تَ أَ  سَ ََّ ف َ  َى تَ ا  م اعْ أ بهم قائمً دَ تَ ف ن ابَْ 
اب وأ قاحل اا   اع ين أل تعب ومرض فهلي، فهين ملي  لصآه أم حم م الوال  

 قاحل ني 
 م الوال  قاحل ني  وجصباا أم اآ   اباا  وجصباا، وأما املسألة السابقة فاالصو حمُ 

 فيها اآ   اب، الد قلنا اها اب وأ ا مام جالي حمولة  لفه قيام أم قعص   قعص ،
 وجصباا أم اآ   اباا  اآ   اباا.

 م،ن  ص  التاسا قا اللامن ممن ال توهلل امام ه، 

 .هَِّ ثْ بمِ  لِ  ْ البَى  سُ ََّ ن به سَ مَ  خَّ َ  ح  صِ وتَ 
 قا  ص ال اآ  ممن ال توهلل امام ه،  ص م،ن به آلسين ال صح، املؤلف أعطاحما عوم 

 ا ال توهلل منه أ الو ة منه، قاح: وتوهلل امامة م،ن به آلسين ال صح مبلله، وُعلم
ب ي ملله، فلص أن رجالا به آلي بصح  فولل باأ  ال، توهلل ا مامة  ال، ال 
توهلل. وآلي ال صح معروف، يكصن ال صح يس  ر وخيرل من غي ارا    من 

 الشخص، فال توهلل امام ه اال مبلله.
، وله  صرتان؛ اثوث غي م صل  أو جنب ثٍ دِ حْ مُ  خَّ َ  ح  صِ وال تَ : العاشر

 امل نهي علل ثصبه أو بوحمه ماآة، له  صرتان؛ و 
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أن يو ين يف الوال  و ص يعلم أحمه ىوث أو يو ين يف الوال  و ص يعلم  -
 و قه ال توهلل فيها  الته وال  ال  م،ن  لفه.، أحمه م نهي،  قه  صر 

ا، وبعوما ين هة من الوال  يرم أن عليه  :الوصر  اللاحمية -
ا
أال يكصن عامل

 هة من الوال  ي قكر أن عليه حوثاا وأحمه  لل بالناو ماآة، أو بعوما ين
 ىوثاا، ف ا حك ها  قاح:

، اهللالة اللاحمية:  ذل مُ ََّ عْ يََ ؛ اهللالة اأو،: سٍ  ِّ نَ تََ وال مُ  ثٍ دِ حْ مُ  خَّ َ  ح  صِ وال تَ 
 ، ف ا حك ها  قاح:ال يعلم هل 

ََ ف ن جَ   .هدَ حْ وَ  لمعم فٍ  تْ حى صَ  تْ ضَ َْ حت  انَْ  ه  والمعم فُ  ِه
جهين ا مام أحمه ىوث، وجهين املأمصم أحمه ىوث ح  احمقضد الوال    د  ان

 ال  املأمصم وحوه، وال توهلل  ال  ا مام، وُعلم من  قا أن ا مام لص علم ق ين 
 ن  لفه، هلقا اش ط املؤلف يفالسالم، ما اهللكم  ال توهلل  الته وال  ال  م، 

 احمقضد   د ملأمصم    ة  ال  املأمصمني قاح: فإن جهين  ص واملأمصم ح 
 وحوه.

 .يِّ اُمِّ  وال إمام ُ ممن ال توهلل امام ه:  الحادي عشر
 وال توهلل امامة اأمة، من  ص اأمة   ص القل ال يقرأ وال يك ب، ال، اأمة، 
 نا ليي القل ال يقرأ وال يك ب،  ص القل ال حيسن الفاكة، هكر املؤلف 

 اكة، ن ال حيسن الفوح، م، تعا، لءمة أرب   صر، أ عها الضابط اأ
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املؤلف  وهكر  قا اأمة، ،َمن ال يْرأ الفاتح  الْرا ة التي ت زئ بها الصالة
 أرب   صر قاح: 

 ، احمسان ال حيفظ الفاكة أ الا  قا أمة.الفاتح َ  نُ سِ حْ ن ال يُ وه  مَ 
 ، يمموغم حرفمماا ال يمُموغم، فيممو ممين حرف ملالا مُ غَ دْ فيهََا مََا ال يََُ  مُ غِ دْ أو يََُ اللممان: 

حمصن يف حممال، م،ن يعطينمما ملمماح   غممام ممما ال يمموغم، أعطصحممما ا هممار يف  ممممممممممممممصر  

 [7]الفاتحة: (ڤ)الفاكة 

،  نا أ غم النصن يف العني و ة ال توغ،   ،  م، أو أاَّدفيقصح: أعَّ د ملالا ملالا
 وغم، فنقصح:  قا ال توهلل  الته.فهقا يوغم ما ال يُ 

ح ، وال حاجة ا، ال شويو، لص قلد: ي وه أو يبدِّل حرفًامن  صر اأمة: الثال  
أشة، أو ي وهح حرفاا  رف، ك ا لص قاح: اهل و، فأبوح اهللال  الا، فإ ا ال توهلل، 

واح مسألة واحو  يف ابواح اهللرف، و ة اب -عليهم رمحة اهلل-واآ لىن أ  ابنا 
 حرف الضا  بالمثال.

 والضممممممممممممممممممما  بممممماآمممممممممممممم طمممممالمممممة وورل
 

 مممميمممي ممممن الممممثمممممممال وكممملمممهممممممما جتمممة 
 فظمثم اهللهر عُ ين المثر  المثعن  ممه يف 

 
 ا،   ره 

وغيه، قالصا: اها أبوح الضا  بالمثال  (الروض)املؤلف ما هكر ا، لكن هكر ا يف 
 فقاح: غي امل مثصب عليهم وال المثالني، املق ب   ة  الته، فقط  قه، ما

 عوا ا ال توهلل، ملاها ما توهلل 
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ا حرفاا ل  الفاكة كلها، لص ترك منهأن الفاكة ركن، وا تيان بالركن البو من قرا
 فقو ترك الركن.
َُ حِ يها لحًنا يُ فِ  نُ َّحَ أو يَ من اأمة: الص رة الرابع    .ن المعْ  ي

، فيؤ ل  قا ا، ت يي  ال ي وح حرفاا  رف لكنه يل ن برف   أو بنوب  أو بف هلل 

من:  أو قاح: أ، وحما بوالا  [7]الفاتحة: (ڤ)املعىن، ك ا لص قاح: أحمع ُد بوح 

من اهلواية، فهقا حييين  (ٹ) فإن أ وحما من ا  وال، و [6]الفاتحة: (ٹ)
 املعىن.

أ وحما الوراط املس قيم أل اجعين الوراط املس قيم  ويةا لنا، فهقا أحاح املعىن 
 أم ال  أحاح املعىن.
  ؛ قا اأمة له حال ان

 اولدأن يكصن عاجياا عن ا ال   قا اأمر، يقصح: أحما ح :اهللالة اأو، -
ان أحمطق  رف اهللال ما اآ طعد م  كلر  ال  رين وال وريب، وأحم م 

 تقصلصن:

 ولممممممميمممممممي بممممممميمممممممنمممممممه وبمممممممني تمممممممركمممممممه 
 

 اال ريمممممممالمممممممممممممممممممممة امممممرئ  بممممفممممكمممممممه 
يقصح: أحما فكة ليين  ار، ما اآ طعد ان أحمطق باهللرف، فنقصح: يف  قه اهللالة   

، إال بمثَّه :ام ه اال مبلله، و قا القل هكره املؤلف، قاحمتوهلل  الته وال توهلل ا
 فال توهلل امام ه اال مبلله،  قا م،ن  العاجي عن ال علم، ما قور يولهلل حاله.
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أن يكصن قا راا علل ا  ال ، وقا راا علل النطق، لكنه  الص رة الثاني : -
 يس نكف أو يكسين أو يأىب أن ي علم، ف ا حك ه 

 .هصالتُ  حى صِ ه لم تَ عَّ  إصالحِ  رَ دَ وإن قَ 
.مل توهلل  الته أ الا   ال لنفسه وال ل يه، ال اماماا وال غي امام 

تعا، آ ة أشخاص ُتكره    احم قين ا، م،ن ُتكره امام ه، هكر املؤلف 
 و م: امام هم

 .انِ حى الَّى  ُه إمام ُ رَ كْ وتُ 
حيَ ُنه قَّنا الَّحن الذي يالل ان اها كان يف غي الل ن القل ي طين الوال ؛ 

 :، لكن غيه القل يكلر الل نمامتهالمعن  في الفاتح  هذا ال تصح إ

م، ؛ القل ك ا يقاح عنوه عيٌب يف النطق يكرر فيه الفال فم فم ف ا ِ فَ عْ والفَ اللان: 
  قا الفأفال.

 :  ص القل يكرر ال ال تم تم  كقا.افِ تَ مْ والتى 
ال يأش ب عض  ، أم م،ن الحرو ِ  ببعضِ  حُ صِ فْ ال يَُ  نْ ومَ ُتكره امام ه:  ممنوالراب  

روف، فيه فرل وال ما فيه  فيه فرل، من ال يأش ب عض اهللروف  قا أبوح حرفاا اهلل
  رف، لكن م،ن ال يفوهلل باهللرف فيأش باهللرف ال علل الصجه الفويهلل.

ا الضا   قه تكصن من األراو علل وجه كق الشيخ ملالا يف ال هصيو يقصح له:
علل الصجه  بالقاف ال وكقا، فيأش بالضا  لكن ال علل الصجه الفويهلل، أو يأش

 ة  ،  قا حمطق بالقاف علل هله"ا وحما الوراط املس هيم"الفويهلل ك ا أن يقصح: 
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من هلهات العرب، لكن ليي علل الفويهلل، ط عاا الكالم  نا ال حم كلم عن اأ ال 
وا قرال، ا قرال  قا م ناه علل النقين والرواية وال لقة، لكن حم كلم حنن ا ن عن 

ا مامة، كرا ة ا مامة، الراب : م،ن ال يفوهلل ب عض    ة الوال ،   ة
 اهللروف.
مبه صعة من  ؛ يأش ويولةمعهنى  ََ جُ ال رَ  رَ ثََ َْ فعَ   ً يى بِ نَ أجْ  فى َُ وأن يََ : الخامس

 النسال وليي معهن اال  قا الرجين و ص أجن  عنهن، فُيكره هل .
 .ٍَّ حَ ه بِ ْكَرهُ هم يَ رُ ا أَثََ مً  ْ أو قََ 

كار صن، والعم  يف هل  أمران، املع م للكرا ة أن يكصن القل يولة بقصم   م له  
يكر ه أكلر الناو، املأمصمني أربعني شخص، تسعة وثالثني يكر صحمه، وواحو حي ه 
)املؤهن( فنقصح: ال، اها كان أكلر م، البو يكصن أكلر م أو كلهم من باب أو،، 

  ة.لكن لص  ار فيه اثنني يكر صحمه وال قية حي صحمه ال كرا
و حم ي ه  صا يش كصن عليه قالصا: حمري ،الشرط اللان: أن تكصن الكرا ة كرا ة  ق

ا مام ال حن ه، وحمكر ه، ملاها تكر صحمه  قالصا:  احل اا اها ر حما علل منكر ينو نا 
وينكر علينا، وين ص علينا، فهين  قا  ق أم ب ي حق  ب ي حق، فنقصح: ااا 

.يع م كرا ة املأمصمني اها ك  ان أكلر م، وكاحمد الكرا ة  قٍّ
ر صفات وأح ال اخُتَّ  فيها ، ف عضهم قاح فيها بو ة ا مامة،  م َذ

وبعضهم قاح فيها بالكرا ة وغي هل ، ط عاا  قه املساحلين واأحصاح الد ا  ُلف 
ما  ما ي علق با مام، واللاحمية: ما ي علق با  الف النية، فأما :فيها املسألة اأو،

 ا مام قاح: ي علق ب
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 .الزنا دِ لَ وَ   ُ إمام ح  صِ وتَ 
بال كرا ة، وااا حمص املؤلف علل هل ؛ أن بعض العل ال قاح بالكرا ة، فنص 

 علل  الف قصهلم.
 .يِّ دِ نْ  ُ والْ اللان: 

جنول لكنه آليٌم يف  ينه وليي عنوه مشكلة، فيه اشكاح يولة  قاح ل : 
 .م دينهماَِّ إذا سَ ؤلف قاح: ال، توهلل امام ه بال كرا ة، لكن اش ط امل

  هكر ما ي علق با  الف النية، وا  الف حمية ا مام عن املأمصم فيه عنوحما  صر 
ال متن  الو ة،   لف حمية ا مام عن املأمصم وال متن  الو ة، وهكر املؤلف 

  صرتان و ا:
يد ل؛ واحو يقصح: أحما أمي ما  هوعكسُ  يهاضِ ْْ يََ  نْ مَ بِ  ي الصالةَ دِّ ََ ن يَُ ومَ 

واملأمصم يولة المثهر قضالا،  المثهر، و  ين م  ا مام، ا مام يولة المثهر أ الا،
أو العكي، املأمصم يولة أ ال، وا مام يولة قضال، فهقا ا  الٌف يف النية ال 

 أن  الو ة.
 .اللان ا  الٌف يف النية أن  الو ة، وهكر له املؤلف أيضاا  صرتني

وهلل احل  ام ، فهقا ا  الٌف يف النية أن  الو ة، فال يٍَ فِّ نََ تََ مُ ضه بِ رِ تَ فْ ال مُ قاح: 
املف ض بامل نفين، فيكصن ا مام م نفالا واملأمصم مف لاا،  ين يوهلل هل   قالصا: 

 ال يوهلل.
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؛ أحمد تولة هاغيرَ  أو رَ صْ ي العَ َِّّ صَ ن يُ مَ بِ  رَ ي الظهْ َِّّ صَ ن يُ وال مَ الوصر  اللاحمية: 
 د تولة العور وا مام يولة المثهر، ا  لفدالمثهر وا مام يولة العور، أو أحم

النية م  اتفال اهليئة، من باب أو، اها ا  لفد النية وا  لفد اهليأ  ك ،ن يولة 
المثهر  لف امل رب، أو عشال  لف امل رب، فهقا ال يوهلل، و قا  ص املق ب 

 يف  قه املساحلين، وان كان بعضها فيه  الف.
 لو ة أم ليي عنو م  ليين و ين عنو م  ليين اهللنابلة علل عوم ا

علل الفصر أل واحو يسأل   ين عنو م  ليين  م اشر  بوون ما تفكر تقصح: 
تقصح: واهلل أح ال ا، أ يت، قو   حمعم، عنو م  ليين، أما اها آأل  ما  ليلهم

 .تعرف الوليين وقو جتهله
الل ؤ أما أن يقرر الفقهال قصالا من غي  ليين  قا ال وجص  له يف ك ب الفقه؛ أن  

وي قصحمه،  م أحل ة عووح، ال أكن أن ي كل صا يف  ين  فقهال خيافصن اهلل 
سألة، ين املاهلل ب ي علم،  كقا من رأآهم، ميال، يقصح: حرام، أن مياجه ال حيُ 

  قا ال أكن، اهاا  ص فيه  ليين، لكن ما  ص 
 اَل به، فَ  مى َتَ ليُ  افُ َ اُمَ إنما ُجعِ »: عنو م  ليين و ص ع صم قصله 

نكر  يف آيال النهة تفيو ال  ،  ٌة وحمكر ٌ يف آيال النهة ف ق ضة«يهََّ  ا عَ فُ تَِّ خْ تَ 
م كين ا  الف  آصال كان ا  الف يف اهليأ  أو ا  الف يف النية، الع صم، فيعُ 

ها، واهلل يففلهقا يعم  قه الوصر، اآ لنصا  صراا وجصَّزوا فيها لصرو  الوليين اخلاص 
 علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني. أعلم، و لل اهلل وآلم
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َال: م   أحمه كان يولة -رلة اهلل تعا، عنه–يسأح ويقصح: حوييت معاه  س
 . قا اهللوييت حمصٌّ يف ىين النياي،   يق ب يولة بقصمه الن  

،  ج ا :   يهلل  ليي بو يهلل،  قا اهللوييت أيها ا  ص  الكرام حكاية حاح 
كان يولة الوال  اأو، م  الن     ين بنيَّ الراول أن معاهاا 
  مف لاا،   يق ب ويولة اماماا بقصمه م نفالا  ليي  قا يف
 الرواية اللاب ة.

م نفين،   يق ب   ار عنوحما اح  االن؛ أحمه كان يولة م  الن  
هلل جُ ر ويولة بقصمه مف ض، واالح  اح اللان عكسه، اح  االن م ساويان، ال مُ 

هلل، هلل بنالا علل قصله أن الوال  توجُ ر، القل يريو يرجهلل آيُ أحو ا علل ا  
 ما امد الوال  توهلل فاأو، أن أعين معاه اأو،  ة الفريضة.   يقصح:
عنوك مقومة أن الوال    ي ة، حنن حمنازع  يف  قه املقومة  أحمد حمقصح:  قا

، فه ا اح  االن م ساويان، واها ُوجو االح  اح املساول بطين اال والح، آ أ الا
 «.هيْ ََّ  ا عَ فُ َِّ تَ خْ  تَ اَل فَ »:  وي قل متسكنا بع صم قصله 

َال:  اها مل يُعلم حاح ا مام أفاآٌق  ص أم كافر أو غي هل ، فهين يعيو املأمصم  س

ال أ رل، لكن القل يمثهر واهلل أعلم من قصهلم بو ة الوال   لف  ج ا :
 .صالة خَّ  مست ر الحالتصح ال ُنهم يْ ل ن: ؛مس صر اهللاح أحمه ال اعا  

َال  كرا ة اعا   اا اعة يف املسهو اأقول.مل، مل يقكر  : س
 ما هكر ا، فاهلل أعلم. ج ا :
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َال: وم،ن  لل   أقيم فرٌض ُآن أن يعيو ا اال امل رب، ف اها يفعين ان أقيم  س
 لل  رب و ص يف املسهو 

أحمد  د الوال  و  قه ليسد مسأل نا، املؤلف هكر مسأل ني؛ هكر مسألة اها أقي
سأل نا، ال  قه م ،يف املسهو، واملسألة اللاحمية تكرار اا اعة )اا اعة اللاحمية(

 أآ  فر اهلل.
م،ن  لل   أقيم فرض ُآن أن يعيو... أحسند!   يهلل، يقصلصن: ال ُيسن أن 
يعيو ا، ما أ رل عا ، يقصلصن: خيرجصن من املسهو أم... اهلل أعلم، ما أ رل، 

 حما احم قين ه ا ا، املسألة اللاحمية. ة مسأل نا أ
َال:  ما الراجهلل يف حو اعفال الل ية  س
ا يف هل  ن قا آ ق بياحمه يف ك اب الطهار ، يف باب آنن الصلصل، وبيَّ  ج ا :

الصقد  قه املسألة، وقلد لكم مراراا أحما ال أرجهلل أحما مقلو، والقل أصز له 
 .ال جيهلل  ص اجمل هو

 مه ومممممممما لمممممممقل قومممممممممممممممصر  أو تمممعممملممم
 

 يف حمممممممالمممممممة الم جميمهلل مممن تمكملمممه  
  

َال:  ين أصز قضال الصتر بعو طلصي الفهر وق ين الوال   وان مل ُأي ف    س
 يُقضل الصتر 

 ال أ رل. ج ا :
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َال: ا ن الصقد املعلق علل اهللاحلط،  ين يع م عالمة بني ا مام وأ ين املسهو  س
 علل أحمه مل حيضر يولصن 

 لم، ليسد قو لل  قيق  نا.قو يقاح هبقا، واهلل أع ج ا :
َال:   ين لله اعة اأو، أفضلية  س

 حمعم، أفضين مما بعو ا. ج ا :
َال: م لُ ساها آ ق ا مام يف الركن،  ين يولة م  ا مام ا،  اية الوال  ويُ  س

 م  ا مام 
 ص ا ن الساحلين قاح: اها آ ق ا مام يف الركن، ما قاح: ا، الركن، أم  ج ا :
 بالركن.
اهللال ني مجيعاا حييت مل حمقين ب طالن الوال  فإحمه يك ين م  ا مام، ي اب  وعلل 

 م  ا مام ح  لص أليمناه بقضال ركعة.
َال: رجيٌن   ين يف الوال  م  ا مام، ولكن  ناك رجين آقط با غ ال أمامه،  س

فقط  الوال  وأ رل الرجين من الوف ا،  اية املسهو، ورج  ا، الوال  
 يه بعو ا، ف اها عل

ملا  رل من الوال  بطلد  الته، ملا رج  رج  يف الركعة اللاحمية ملالا  ج ا :
 عليه أن يقضة الركعة اأو،.

َال:  اها تع و يف الل ن القل حييين املعىن يف غي الفاكة فهين ت طين  س
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حمعم، اها تع و هللناا حييين املعىن يف غي الفاكة بطلد، اها أ طأ وهللن  ج ا :
 عىن يف غي الفاكة غي م ع و  ال ت طين  الته.هللناا حييين امل

َال:  هين   يهلٌل أحمه يف   ر شةل يقوم من خي ارهفبالنس ة ال  يار ا مام،  س
 اايان 
قوم من خي اره اايان، وهكر  قا املؤلف يف باب اأهان، قاح:   حمعم، يُ  ج ا :

 من ا  اره اايان.
َال:  صي وبني غيه  ين  ناك فرل بني الس ق بركن الرك س
 حمعم، الس ق بركن  واحو خي لف فيه الس ق بركن الركصي، والس ق بركن غي ج ا :

الركصي، الس ق بركن غي الركصي حك ه حكم الس ق ا، ركن يف اا لة، وقلد 
 لكم  قه املسألة ارجعصا اليها.

 أحو عنوه آؤاح شفصل.
َال  (31:41:12): الس
 ، قالصا احمه يف بعض اأزمان يكصن عنو بعضوالهلل،  ص املعىن املفهصم ال  ا :

كقا، فإها غلب المثلم عليهم، لقل  بعض  اانص ، يكصن عنو م ملالا  لم أو
الفقهال قالصا بالكرا ة، أما املق ب فال كرا ة يف هل  ما ام احمه اهلل و هلل جنول، 

 ويولة ويوصم، ما فيه اشكاح.
 عىن امل آؤاح: المثالني،  ين مبعىن مكيت،  ين حييين  نا
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جصاب: قيين هبقا، لكن أن المثال بعض العرب ينطق الضا   ال، قالصا بو ة 
نه يعم به البَّ  .هل ؛   ُو
َال:  عن حمقص  مما العم  بطصح الفوين القل ت طين به الوال  في ا اها آلَّ  س
، ليي  ناك لابط بالوقاحلق، عرفاا، واها آلم عن رفًاعُ قاح املؤلف:  ج ا :

 عو طصح فوين ت طين الوال ، قلنا الطصح والقور عريف.حمقص ومل يعلم اال ب
َال:  مل أتوصر الفرل بني قرص الش ي ومركي ا. س
الواحلر ، وآط الواحلر   ص مركي   قه ين  ة هلا ر ة، قرص الش ي  ة ج ا :

ش ي ال الش ي، و ص حمقطة،  قا  ص الفرل، فإها قلنا يُطلب اليواح، زواح مركي
 فهقا حي ال هللمثة فقط.

َال  يقصح: أثر الطاعة ال ُتس  ب ازال ه، فل اها قيين ب نشيف اأعضال  :س
 م ال يقصلصن يس  ب تنشيف اأعضال بين يقصلصن: عوم ال نشيف  : ج ا

 أو،، ولكن يقصلصن: ي ا  ال نشيف.
َال:  يش ط ال تيب يف قضال النصافين ك ا يش ط يف الفراحلض  س
 ال أ رل. ج ا :

َال:  يف أثنال  الته، ماها يفعين لص أن اماماا أحوث  س
ت طين  الته و ال  من  لفه علل املق ب، ك ا قلنا، آ ق  قا، قاح:  ج ا :

وت طين  ال  مأمصم  ب طالن  ال  امامه فال اآ خالف،  قا علل املق ب 
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 (31:43:41)واملسألة  الفية مشهصر ، حنن علل املق ب ال ت طين به الوال  
 .ان كان هللاجة ال ت طين به الوال 

َال:   ين يشري آهص  السهص لءكين والشرب ان كان يسياا  س
 ال. ج ا :

َال:   ين  ناك  الف يف مسألة كشف الصجه لل رأ  بني العل ال  س
 قا آ قد ا شار  اليه يف باب شروط الوال ، ومصلعه يف غي الوال ،  ج ا :

قام مقام اها كان السؤاح يف غي الوال  مصلعه يف ك اب النكا ، وقلنا لكم امل
 تعليم  ال مقام ف صم، و ناك قسم ووص لإلف ال ملن أرا  أن يسأح عن الف اوم.

َال : قاح: ما اهللكم في ا اها اج    ما ينوب معه كصن السهص  بعو السالم س
 وق له كنقص ركعة وزيا   قصح مشروي يف غي مصلعه 

 .  ال أ رلال أ رل،  ص ط عاا يسأح  ين  قا يقاح م طين أو غي م طين ج ا :
َال: قاح: م  ي طين ال ي م القل حمصم به حمفالا   ين خبرول وقد ا باحة أو  س

 باحم هال وقد الفريضة 
، م  ي طين تي  ه   ج ا : باحم هال وقد الفريضة، بين ح  لص تي م للطصاف أ الا

 خبرول وقد الفريضة.
َال:  م  ي طين ال ي م القل يكصن لنهاآة  علل ال ون  س
 أحمه كقل  خبرول وقد الفريضة. المثا ر ج ا :
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َال: ما فروض ال ي م يف ال ي م القل يكصن عن  ، يت   ين يش ط ال تيب  س
 واملصاال  
 ال أ رل، اهلل أعلم. ج ا :
َال: الضرر يف مسألة اخلصف يف ال ي م ا، غي الشخص حمفسه، أو رفيقه، أو  س

 حرم ه،  ين ي ي م 
 (املن هل)ملؤلف عم برفيقه، وأن  احب حمعم، وأشرحما يف باب ال ي م أن ا ج ا :

 عم بشخص  ى م، آصال كان رفيقه أو ما كان رفيقه.
َال:   ين  ناك ف   زمنية يليم أال ي هاوز ا ال احيت عن املال  س
المثا ر واهلل أعلم أن  قا عريف، أحمه يرج  يف  قا ا، العرف، فإن كان  ج ا :

 كان قري اا عرفاا ليمه.   قا ال  يت ا، مكان  بعيو مل يليمه، وان

َال: اها قرأحما ا بالمثال خيسر املعىن،   [57]إبراهيم: ﴾ڃ چ چ ﴿ س
  (31:45:52)كيف الضالني اها قرأحما ا بالمثال 

بارك اهلل في ،  قه فاحلو  طي ة، جياك اهلل  ي  (31:45:56) وقد،  ج ا :
 يا شيخ.
َال:  (31:49:24) س

و ، و لد  نا وأحمد ما  ليد أحمد تريو تولة  ت  لل رم من ج ال  ا :
 امل رب، وا مام يولة العشال، فوليد امل رب  لف العشال يوهلل 
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 اهللنابلة يقصلصن: ما يوهلل، القصح اللان: أحمه يوهلل، ويفد به بعض مشاخينا.
َال:  اأ،و،  س
  قا تسأح فيها قسم ا ف ال، بارك اهلل في . ج ا :

 له و   ه.  و، وعلل ىحم ينا واهلل أعلم، و لل اهلل وآلم علل 
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 الدرس التاسا عشر

له و   ه ، وعلل  حم ينا ى و  بسمم اهلل، واهلل و هلل، و ملل اهلل وآلم علل 
 ، أما بعو:أمجعني

أن يفقهنا يف الوين، وأن يع لنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا  فنسممممممممأح اهلل 
ا ر عليه، الق مبا عل نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  ممممممماهللاا، احمه ول هل  و ص

   أما بعو:

 كان عنوحما مسأل ان معلق ان يف الورو املالة، أليي كقل  

  : مين  نماك مسممممممممممممممألمٌة يُعمقر فيها ااا ين، وال يُعقر فيها أمَا اُول 
 الناآة 

  : يف مسألة آ ق املأمصم لإلمام.والثاني 
هَ من مسََََعلٍ  يُعذر فيها ال اهَ وال يُعذر أما المسََََعل  اُول ، وهي: 

 ها الناسي:في

أحمو منكم وجمو شمممممممممممممميئاا يفيوحما به  قاح ل بعض ا  ص  يف الورو أمي، 
قالصا: يف مسممممممألة من وجو عليه ماآممممممة بعو الوممممممال ، لكن المثا ر أحمه ال ينط ق 
عليها املعىن املرا ، من وجو علل ثصبه ماآممممةا بعو الوممممال ، املق ب ما ال فومممميين 

 فيها  
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  لكن حمسممميها فإحمه يليمه ا عا  ، وان ان علم أ ا كاحمد مصجص  ا يف الومممال
جهممين أ مما كمماحمممد مصجص  ا يف الوممممممممممممممال  فال يليمممه ا عمما  ، و ممقا ال ينط ق عليممه 
آمؤالنا، أو ال ينط ق علل آمؤالنا اال لص قلنا: احمه اها حمسة أن النهاآة علل بوحمه 
فال يُعقر، وان علم أن النهاآممممممممة علل بوحمه لكنه جهين كصن اج ناب النهاآممممممممة 

لومممم ة الوممممال  اها كاحمصا يقصلصن هبقا ينط ق، لكن أما كص م يقصلصن: من شممممرطاا 
جهين كصن النهاآة يف الوال ، فهقا ال ي علق مبسألة العقر بااهين وعوم العقر 

 ُن هذا ال يتحَْ أصاًل من وج د الن اس  أ نا  الصالة.بالنسيان؛ 

"، هقاتاُصَََ نسََب  الحادث إل  أقر  أو واأ ممين: تصجو قاعو  تقصح: "
فهص رأم ماآممة، وال يورل يف أل زمان  وقعد علل اللصب، فاأ ممين أن حمنسمم ها 

 ا،   ر اليمان، وليي  قا من باب العقر بااهين  ون النسيان.

ط عاا حنن حمسأح يف  قه املسألة: ااهين والنسيان حمسأح عن ااهين باهللكم، 
صحمه جا ين ، لكنه كوليي عن ااهين باهللاح، ااهين باهللاح فيه قرٌب من النسمممميان

.  باهللكم وحماآة لصجص  الص ف ملالا

 ي قل السؤاح مف صحاا ا، الورو ا، أن تقفصا علل شةل وتفيووحما.

ن، يعني  نين، أو بَر المسََََََََََعلَ  الثَاني : أحد بح  مسََََََََََعل  البح  بَر
كن تعا، يف مسمممممممممألة السممممممممم ق بر  $حنن كنا حم أمين يف كالم املومممممممممنف  الفرق 
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 ا  ين  ناك فرٌل بني املسممممأل ني، أو أن كالم املؤلف فيهالركصي، والسمممم ق بركنني، 
 واحو  فيه أحو بوا له فرل 

القل  هر ل واهلل أعلم أحمه ما فرل بينه ا، واهلل أعلم، وعلل كين حاح من 
 وجو فرقاا فليفيوحما به.

َه يف ]باب  ال  اا اعة[:  تعا، $قاح املونف   .()فص

 و قا الفوين فيه أربعة م احيت:

 مصقف املأمصم من ا مام، أين يقف املأمصم  ُول:المبح  ا 
  :املصقف امل نصي،  نماك مصاقف ال أصز لل أمصم أن المبحَ  الثَاني

 يقف فيها.
 : الفرل بني الرجين واملرأ  يف  قا ال اب. الثال 
 :مسألة  ال  الفق، أو  ال  املنفر   لف الوف. الرابا 
وحمقوممو  نا املصقف اُماف المسََعل  اُول ، وهي: م ق  المعم ف من أما 

ا بني يف  ممقه الع ممار  مصق $املشممممممممممممممروي، فممقكره املؤلف بقصلممه  ف تعمما،، ط عمما

 املأمصم املشروي، و ة ثالثة مصال  ما  ة 

الحمََََد هلل ر  العََََالمين، والعََََاقبََََ  لَّمتْين، وال عََََدوان إال عَّ  
ن، وصَََََََََّ  اهلل وسَََََََََّم وبارك عَّ  نبينا محمٍد وعَّ  آله وصََََََََحبه يالظالم
 ين، الَّهم اغفر لشيخنا ول الديه ولَّمسَّمين يا ر  العالمين.أجمع
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َه  :تعال  $قال المصََََََََن   ، اُمافِ   َ َّْ المعم م ن خَ   ُ ِْ ( يَ )فصَََََََََ

 ذ  فَ ، وال الْ ه فْرْ سارِ ه وال عن يَ امَ دى ، ال قُ هِ يْ بََ ه أو عن جانِ معه عن يمينِ  ح  صَِ ويَ 
، نى هِ فِّ ي صَََ ف  ُ ِْ تَ  النسََا ِ   ُ ، وإمامامرأةً  إال أن يك نَ  الصََ ِّ   َ َّْ ه أو خَ فَ َّْ خَ 

افره   ْ ِْ يَ  مْ ن لَ هم، ومَ زِ َ نائِ    م النسَََََا ُ  بيانُ  م الصَََََِّ  الرجالُ  ويَّيهِ   معه إالَ 
 رج ً فُ  دَ جَ ن وَ مَ . و ذٌّ ففَ  ضٍ في فرْ  يٌّ بِ هما أو صَََ ه أحدُ  َ دَ حَ  مَ َِّ ن عَ أو مَ  أو امرأةه 

معه. ف ن  ْ فُ يَ  نمَ  هَ بَِّ نَ أن يَُ  فََّه هُ نَْ كِ مْ ، فَ ن لم يُ اُمَافِ  هَا وإال عن يمينِ ََّ خَ دَ 
معه   َ قَ و وَ أ في الصَََََ ِّ  ََ خَ ا  م دَ ذًّ فَ  اَ ََ ، وإن َر حى صَََََِ لم تَ  َع ه   فذا َر َّى صَََََ 
ََ  رُ آخَ   . تْ حى صَ  اُمافِ  س  دِ  قب

َه  ن وال مَ  هُ رَ وإن لم يََ  دِ في المسَََ ِ  باُمافِ  المعم فِ  اقتدا ُ  حُ صَََِ ( يَ )فصَََ
َََذالتكبيرَ  اَ مِ ه إذا سَََََََََََ ورا َ   إذا أو المَََعم مينَ  ه إن رأ  اُمَََافَ جََََ ا خَََارِ ، َو

ان ا هُ رَ كْ عنهم ويُ  عالٍ  إمافٍ   َ َّْ خَ  ح  صِ اتصََّت الصَف  ، وتَ  ا اعً رَ ذِ     َُّ لعُ إذاَ 
 ، وإطال ُ ن حاج ٍ  مِ إال كت ب ِ مَ الْ  اَ ضََََََََََِ  ْ ه مَ عِ    طَ وتَ  اقِ ه في الطى ،َ  مامتِ رَ ثََ َْ فَعَ 
ِْ  ََ بِ ْْ سََتََ مُ  الصََالةِ  ه بعدَ ع دِ قُ  ان َ مى نِ  ،بَّ ِ ال ْفَن، رِ صَََ نْ قَّياًل ليََ   َ بِ لَ  سََا ه ف نَ 
 . الصف  َ  نَ عْ طَ الس اري إذا قَ  هم بينَ ق فُ ُه وُ رَ كْ ويُ 

َه( ويَُ  َُ  أحدَ  اه ومدافِ  مريضه  وجماع ٍ   ٍ عَ مُ جُ  كِ رْ بتََ  رُ ذَ عْ )فص ن ، ومَ نِ يْ ثََ بَ خْ ا
َرِة طعاٍف مُ  فيه، أو  رٍ رَ و ضَََ أ ه اتِ ه أو فَ مالِ  ياعِ من ضَََ   ه إليه، وخائِ  حتا ه ِبَحضََْ

 ال شَََََي َ و  ريمٍ غَ   ِ مَ الزَ أو مُ  َّطانٍ أو سَََََُ  ررٍ ه من ضََََََ ه أو عَّ  نفسَََََِ ريبِ قَ  م تِ 
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 ريحٍ ، وبِ ٍَ حَََْ أو وَ  رٍ طَ مَ   بِ ذً ، أو أَ عَََاسٍ نُ   ِ بََََ ََّ ، أو غَ  ٍ ََََْ فَْ رُ  معَََه، أو من ف اتِ 
 .  ٍ مَ ظَِّ مُ  في ليَّ ٍ  شديدةٍ  باردةٍ 

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

 الشرح

َه  :-م يناا املصقف املشمممممممممروي– تعال  $قال المصَََََََن     ُ ِْ : يَ )فصَََََََ

 (. اُمافِ   َ َّْ المعم م ن خَ 

 قا اأوح،  قا املصقف اأوح من املصاقف املشمممروعة، و ص أفضممملها، املؤلف 
لر من مممممممأمصم، قمممممماح: يقف من  ا ن ي كلم عن مممممممأمصم  واحممممممو، وال عن أك

 املأمصمصن، اهاا ال بو يكصن عنوحما أكلر من واحو.

املصقف اأفضمممين هلم أن يكصحمصا  لف ا مام، و قا  ص قصله:  لف ا مام، 
و قا  ص اأفضممممممين، اها كان عنوحما امام ومأمصمان، أو ثالثة مأمصمني، فاأفضممممممين 

 ملصاقف املشروعة.هلم أن يقفصا  لف ا مام،  قا املصقف اأوح من ا

 ه(.معه عن يمينِ  ح  صِ )ويَ 

 قا اللان: أن يقف املأمصمصن كلهم عن أني ا مام، و قا  مم يهلل وال ال  
   يهلل.
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وعرفنا من قصله: ويقف املأمصمصن  لف ا مام، ويوممهلل معه أن أل املصاقف 
ُنه قال: ويْ   ص اأ ممممممممممين و ص اأفضممممممممممين   لف ا مام أحمه  ص اأفضممممممممممين؛ 

، عرفنا أن اأفضممممممممممممين  ص  لف ا مام، َّ  اُماف، ويصَََََََََح معهالمعم م ن خ
ح: تعا، يف ]باب  ال  أ ين اأعقار[ قا $وحممثي  قا يأش يف قصح املونف 

ا، فإن مل يسممممم ط  فعلل جن ه(،    )يوممممملة املريض قاحل اا، فإن عهي  ممممملل قاعوا
 قاح: )وان  لل مس لقياا ورجاله ا، الق لة  هلل(.

 ه  ص اأفضين، واللان يوهلل.عرفنا أن كصحمه علل جن 

 املصقف اللاليت من املصاقف الو ي ة ما  ص 

 (.هِ يْ بََ )أو عن جانِ 

أو عن جمماحم يممه؛ أن يقف بعض املممأمصمني عن أني ا مممام، وبعض املممأمصمني 
عن يسممماره، يعا عن جاحم يه،  قه ثالثة مصاقف كلها  ممم ي ة، أفضممملها اأوح، 

 واللان واللاليت   ي ان من غي كرا ة.

املصقف املشممممممممممروي عرفناه، ا ن حمأش ا، املصقف غي املشممممممممممروي، وهكر ثالث 
 مصاقف غي مشروعة، ما  ة  

 قا اأوح، ال قوامه، فال يومممممممممممهلل، ملا قاح: ويومممممممممممهلل معه عن ه(: امَ دى )ال قُ 
جاحم يه،   قاح: ال قوامه، يعا وال يوهلل قوامه، فلص  لل املأمصم أمام ا مام مل 
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ا أو مجاعةا ال فرل،  قه املصاقف اللالثة تومممممهلل  مممممالته، آممممممصال كا ن املأمصم واحوا
 .اأوح منها واللان ال فرل فيه بني الصاحو واا اعة، و ص: قوامه

 ملا قاح: وال عن يسمماره فقط، عل نا أحمه لص(: ه فْرْ سََارِ الثاني: )وال عن يَ 
وقف بعضممممهم عن أينه وبعضممممهم عن يسمممماره  ممممهلل، و قا آمممم ق، لكن اها وقف 

مصن كلهم عن يساره ما اهللكم: يكره وال ما توهلل الوال   ال توهلل، قاح: املأمص 
 ال قوامه وال عن يساره فقط، اهاا ال توهلل  ال م عن يساره.

ه أو فَ َّْ خَ  ذ  فَ )وال الْ  املصقف اللاليت من املصاقف غي املشمممممممممممممروعة هكره بقصله:
 (. الص ِّ   َ َّْ خَ 

 وما قاح: وال  لفه أو  لف(، الصََََََََََ ِّ   َ َّْ ه أو خَ فَ َّْ خَ  ذ  فَ قال: )وال الْ 
إن ، أما اأوح واللان فُن هذا الم ق  الثال  يخت  بالفذالوممممممممممممف، ملاها  

الوممال  فيه غي  مم ي ة، ال للفق وال ل يه، لص وقف عشممرون من املأمصمني عن 
يسممممممممار ا مام ال يوممممممممهلل، أكلر من واحو أمامه ال يوممممممممهلل، لكن  لفه قاح فقط 

 الفق.

 لف ا مممام، اها كمان عنمموحمما اممماٌم وممأمصم، فومممممممممممممملل  وال الفمق  لفممه، يعا
 املأمصم  لف ا مام ال توهلل  الته.

 صرٌ  أ رم: عنوحما أكلر من مأمصم، فصقف املأمصمصن كلهم عن أني ا مام 
ووقف واحممو  لفممه، أو وقف كلهم  لف ا مممام، ووقف واحممٌو  لفهم منفر اا، 
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أن  مممممال  الفر   لف  ما حكم  مممممالته  ال تومممممهلل  مممممالته، و قا  ص املق ب:
 الوف غي   ي ة.

المبحَََ  الثَََالَََ  في البَََا : ه  الفرق بين الرجََََ والمرأة في هَََذا 
 البا :

 تعا، أربعة فرول  بني الرجين واملرأ  يف  قا ال اب: $وهكر املونف 

 (. امرأةً  إال أن يك نَ أوهلا هكر ا بقصله: )

  فممق ا  لف الوممممممممممممممف اهاا الفرل اأوح بني الرجممين واملرأ : أن  ممممممممممممممال  املرأ
 مم ي ة وال غي  مم ي ة   مم ي ة، جيو: أن املرأ  تومملة  لف الوممف ولص  

 كاحمد وحو ا،  قا اأوح.

 بني املرأ  والرجين يف  قا ال اب ما  ص   الفرق الثاني

 ص أن امامة النسال ال ُيس  ب هلا ال قوم عليهن، امام الرجاح ُيس  ب له 
الف امامة النسممممممممممممال فإ ا تكصن أمامهن أن يكصن أمامهم، وأن يكصحمصا  لفه، خب

في   ُ ِْ تَ  النسََََََََََََا ِ  وإمََامََ ُ وال أين تقف  قممماح املؤلف، و مممقا الفرل اللمممان: )
 (. نى هِ فِّ صَ 

فال ُيشممري هلا أن ت قوم عليهن، وُعلم  نا أن امامة املرأ  بالنسممال  مم ي ة، 
و ين  ممم  ها  نا علل آممم يين االآممم   اب، وال ا باحة  املق ب: االآممم   اب  
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ك ا هكرحما يف الورو املالمة: أن اأفضمين ا اعة النسمال أن يولني مجاعةا، وال 
 أب عليهن هل ، وأما حضصر ن ا اعة الرجاح ف ا حك ه  

ره لَ »قلنا: ماها   حكم حضَ ر النسا  ل ماع  الرجال:  «ُهنى َوبَُُي تَُُهنى َخيَْ
 فال ُيشري، ال ُيس  ب.

 الرجالُ  يَّيَهِ )و قا ال ماب هكره بقصلمه: بني الرجمين واملرأ  يف  م الفرق الثَالَ 
 هم(. زِ َ نائِ    م النسا ُ  بيانُ  م الصِّ 

أن املرأ  ت أ ر عن الرجاح، ف كصن يف   ر الوممممممممممممممفصف، وهكر املوممممممممممممممنف 
تعا، ترتيب الوممفصف، قاح: يليه؛ يعا ويلة ا مام الرجاح،   الومم يان،  $

ا ممام يعق ها جناحلي    النسممممممممممممممال، كهنماحلي م، ك ما أن جنماحلي الرجماح تكصن أممام
 الو يان،   جناحلي النسال،  قا معىن قصله: كهناحلي م.

الفرل الراب  بني الرجين واملرأ : عوم   ة موافة املرأ  للرجين، وأن املرأ  اها 
ا ولص   ا، بين يكصن فقا وقفد  صار الرجين يف الومممممممممممممف فهقا ال خيرجه عن كصحمه فقا

ال عن أينه مخي حمسمممممص ، وعن كان معه امرأ ، يعا واحو وقف يف  مممممف النسممممم
،  ُنه فذه خَّ  الصيسماره مخي حمسمص ، تومهلل  مالته وال ال  ال، ال تومهلل؛ 

فصقصف املرأ  معه يف الوممممممف ال خُيرجه عن كصحمه فقاا حك اا، و قا آممممممنقكره عنو 
 الكالم عن امل  يت الراب ، و ص الفق.

 طالب: أحما أقوو امام وقف معهن يف الوف، ال توهلل  الته 
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 ف معهن يف الوف ما أ رل اهلل أعلم.امام وق

 طالب: ما يكصن فق 

ال، ا مام ما يكصن فق، لكن  ين يوممممممهلل  قا، اهلل أعلم، أحمد تقوممممممو امام 
وقف بناته ملالا مخي بنات عن الي ني ومخي بنات عن الشم اح، ال أ رل، اهلل 

 أعلم. 

َال: أين تْ  إمام  النسا    س

 امة النسمممال تقف يف  مممفهن، يفيف وآمممطهن، قاح ق ين قليين: وامال  ا : 
 الصآط، اأفضين أن تكصن يف الصآط.

 ا ر كالم اأ مممممم اب  مممممم ة  ممممممال  املرأ  منفر  ا  لف الوممممممف مطلقاا، 
ح  لص كان م  حمسمممممال، لكن ليي  قا اأفضمممممين يف حقها يف النسمممممال، لكن من 

اشمممي ه علل له يف ح -عليه رمحة اهلل–جهة الوممم ة أطلقصا، والشممميخ ابن علي ني 
 وض املرب  تعليٌق علل  قه املسألة فلُياج .الر 

 تعا، ا، الكالم عن الفق  لف الوف: $ا ن ين قين املؤلف 

 فيه مساحلين: الفذ خَّ  الص  

  : أحصاله.المسعل  اُول 
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 : أحصاح الوا ين ا، اا اعة وحوه،   ين وحوه  المسََََََََََعل  الثاني
 ومل أو فرجةا يف الوف أو مل أو مكاحماا، ماها يون  

 : حكم  ال  الفق. المسعل  الثالث 
 فالفق له حاالن:أح ال الفذ، أما 

 : ًْوحوه يف الوممممممممممممممف،  قا فٌق حقيقة، وهكره  أن يك ن فًذا حْي
املؤلف آمممممممممممممابقاا، قاح: وال الفق  لفه أو  لف الومممممممممممممف،  قا فٌق 

 حقيقةا.

 :معه عشممرين واحو يف الوممف ممكن، ومن  ص  الثاني: الفذ حكًما
 املؤلف بقصله:الفق حك اا  هكره 

افره   ْ ِْ يَ  مْ ن لَ )ومَ   ص من مل يقف معه اال شمممممخٌص ال تومممممهلل (: معه إالَ 
 مواف ه، و ص أربعة: 

افره قاح:   ممممملل مسممممملم  صاره يهص ل، أمامه ا ا مام،  ين يومممممهلل (: )إالَ 
 موافة الكافر  ال،  قا اأوح. 

رل عن  رجين وامرأ  وأمامه ا ا مام، أو جم صعة حمسممممممممممممممال، ال خي(: )أو امرأةه 
ا، فهقا فٌق حك اا.  كصحمه فقا

رجيٌن وقف  صار رجين، و ص يعلم همَا(: ه أحَدُ  ََ دَ حََ  مَ َِّ ن عَ )أو مَ  اللمالميت:
أن  قا الشمممممممخص القل يوممممممملة  صاره ىوث، ما  ص م صلممممممم ، وأحمه جال ملالا 



740 
 

ا و ممملل معه  يوممملة جماملة م  الناو من غي ولمممصل، فوممملل معه، وجامله أيضممما
 مممال  ا؛ أما اثوث فءحمه ىوث، وأما ا  ر   لف الومممف، حمقصح: ال تومممهلل

ا حقيقةا، لكنه فٌق حك اا.   فءحمه فٌق  لف الوف، وان مل يكن فقا

  أو  ممممممٌ ، ما حكم موممممممافة الومممممم (: ذٌّ ففَ  ضٍ في فرْ  يٌّ بِ الرابا: )أو صََََََ 
 ، قالصا: تومممممممممممممهلل موممممممممممممماف ه يف النفين  ون الفرض، فلص أحم  توممممممممممممملة تراويهلل ملالا

ي  يي ط عاا، الومممم  غي امل يي ال  ممممال  له، لكن  مممم   مميو ممممليد  صار  مممم   مم
 ممففد أحمد و ص  لف ا مام توممهلل الوممال ؛ أ ا حمفين، وأما يف الفرض ف اها 
توممن   ما تنفر ، تومملة  صار ا مام، ف ومملة أحمد والومم  عن أني ا مام، وال 

يومممممممهلل ، وأما يف النفين فُن  حينوٍذ تك ن منفرًدا حكًماتنفر   لف الومممممممف؛ 
 .«َصَفْفُت أَنَا َوالغالُف َورَاَ هُ »لل وييت: 

ا ن الرجين القل   ين ا، املسمممممممهو، وتصرط، جال لصحوه، الومممممممف اأوح 
مك  ين، وجال وحوه يف الوممممممف اللان، ف اها يوممممممن   قاح: عنوحما ثالثة أحصاح 

 متشة هبا علل ال تيب:

يه وجو أن الوممممممممممممممف ف اهلل و هللها(: ََّ خَ دَ  رج ً فُ  دَ جََ ن وَ )ومَ اهللمالمة اأو،: 
 فرجة، يسو اخللين ويو ين، جيو، فاهلل و هلل  قا ما فيه مشكلة.

ان مل أو فرجةا، الومف الناو م ا مصن يف الوف، املنكب باملنكب، وما 
 فيه جماح للو صح يف الوف، ماها يون  
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ي قمموم ويومممممممممممممملة عن أني ا مممام، اهلل ممو هلل رب ( اُمََافِ  )وإال عن يمينِ  
سمر له هل  ما فيه جماح  ص يف الوف، أكن عشرين  ف حي ال العاملني، ما تي

ي خطل رقاب الناو، و ص يف الومف رقم واحو وعشمرين، ما يس طي  أن يولة 
  صار ا مام ماها يون  

لممه أن ين ممه من ان مل أكنممه فمعََه(:  ْ فُ ن يَ مَ  هَ بََِّ نَ فَََّه أن يَُ  هُ نََْ كِ مْ )فََ ن لم يُ 
 ران فق  لف الومممممممممممف بارك اهلل في يقصم معه، يعا يكلم شمممممممممممخص يا فالن ت

ارج ، وي أ ر  قا الشمممممممممممخص، فيوممممممممممملة معه يف الومممممممممممف ال ال، و نا حميح من 
مفضممصح  ا، فالممين، أو من فالممين  ا، مفضممصح  لمماي عليه أجر الوممف اأوح،  
كسمممممب أجر توممممم يهلل  مممممال  شمممممخص،  قا الشمممممخص لص  ممممملل منفر اا  لف 

 اهلل له أجر بإهنالوممممف ما  مممم د  ممممالته، فهقا  مممم هلل له  ممممالته فإن شممممال 
 اهلل.

، يكل ه ويقصح له ُن الداخَ هذا ما دخَ في الصَََالة ص غي موممملة؛ 
 ارج ، فيه مشكلة  قا  لكن ما ير  عليه هاك القل يولة.

ما حكم الفق، ا ن  قا رجيٌن  حكم من صَََََََََََّ  فًذا:حمأت بعو هل  ا، 
ا  لف الوف حقيقةا أو حك اا، ما حكم  الته  هلا حاالن:   لل فقا

 (. حى صِ لم تَ  َع ه   فذا َر َّى ف ن صَ اهللاح اأو،: )

ا و لل م  ا مام ركعةا مل توهلل،  قه الوصر  اأو،.    ين يف الوال  فقا
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 الوصر  اللاحمية: أن يكصن  ون الركعة، أقين من ركعة.

ََ  رُ معه آخَ   َ قَ أو وَ  في الص ِّ  ََ خَ ا  م دَ ذًّ فَ  اَ ََ )وإن َر   اُمافِ    دِ س قب
 (.تْ حى صَ 

ا، وقاح املؤلف: ا هاا  قا الشمممخص  ممم د له  ممممالته م  أحمه   ين فيها فقا
( شممممممخص أرا  أن يورك الركعة، فرك   ون في الصَََََ ِّ  ََ خَ ا  م دَ ذًّ فَ  اَ ََ وإن َر )

الومممممممممممف، ومشمممممممممممة  طصتني و  ين فو ين يف الومممممممممممف، ما مل تكن حركة كلي  
 م طلة، مشة  طصتني و  ين يف الوف، ما حكم  الته  توهلل  الته.

ا     مممين معمممه   ر، ال خيلص أن يمممو مممين معمممه   ر ق مممين اللمممان : وقف فمممقا
آمممممممممهص  ا مام أو بعو آمممممممممهص  ا مام؛ فإن   ين معه   ر ق ين آمممممممممهص  ا مام 

   د  الته، من عنوه الروض  

ا مل توهلل  الته(،  قا القل كند أريوه: مل  اقرأ قصله: )فإن  ملل ركعةا فقا
 توهلل  الته.

 والهلل ا ن حكم الفق، اتضهلل  

املناآممممممممممم ة فإن املسمممممممممممماحلين عنوحما يف املق ب منها ما يُ علق فيه اهللكم علل وب
ا راك الركصي، ق ممين هلمم ، ممكن أن حمقصح: منهمما ممما ي علق فيممه اهللكم علل ا راك 
ال ك ي، و ص كومممممممممممممميمين الفضمممممممممممممميلمة الكماملة بإ راك تك ي  ا حرام: أن يكصن يف 
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يممه  راك الركصي، وفالوممممممممممممممف ويكم م  ا مممام عق ممه، وفيممه أحكممام حمعلقهمما علل ا
 أحكام حمعلقها علل ا راك السهص ، وفيه أحكام حمعلقها علل ا راك السالم.

ا ال بو من ا راك ركعة،  ما القل يُورك بالركصي  الركعة، و ممال  اا عة أيضمما
 ال بو من ا راك ركصي، الركصي اللان علل اأقين.

ه، اها مسأل نا  قاللاليت: ا راك اا اعة، يُورك بإ راك ال سليم، والسهص   
 من   ين معه يف الوف شخٌص ق ين آهص  ا مام.

 تعا،: )فويٌن( $قاح املونف 

 و قا الفوين من الفوصح املعقص   يف باب  ال  اا اعة، وفيه مسأل ان:

  : أحصاح االق وال با مام.المسعل  اُول 

 : بعض املكرو ات لإلمام ولل أمصم. المسعل  الثاني 
 با مام، فاملأمصم له حاالن:  أما أحصاح االق وال

 اما أن يكصن يف املسهو. -

 واما أن يكصن  ارل املسهو. -
 وقصلنا:  ارل املسهو يش ين  صرتني:

 .اما أن يكصن ا مام يف املسهو واملأمصم  ارل املسهو 

 .  و صر  أن يكصحما  ارل املسهو يولصن يف المية ملالا



744 
 

املسممهو، يومملة  لف ا مام  فأما اهللالة اأو،، و ة: أن يكصن املأمصم يف
يف املسمهو، فهقا ما شمرط  م ة اق واحله، قالصا: شرط   ة اق واحله يكفة  اي 

 ال ك ي، يكفة أن يس   ال ك ي، وال يليم الرؤية. 

والمثا ر واهلل أعلم أحمه ال يُرا   نا بسممممم اي ال ك ي  اي لفظ ا مام بال ك ي 
احب ال ال  حمعم يومممممهلل، وهلقا عم  مممممح  لص    امل لغ، لص    امل لغ يومممممهلل و 

أ ومممر املخ ومممرات يف  قا املصلممم ، و ص تع ٌي تفر  به، لكن ُيسممماعو علل فهم 
املعىن، قاح: شممممممممممممممرطه العلم باحم قاالت ا مام، ال هات السمممممممممممممم اي، يعا قو يعلم 
باحم قاالت ا مام بسممممممم اي  من ا مام، أو بسممممممم اي  من امل ل ني، أو بسمممممممم اي  ا ن 

الومممصت، أو برؤية ، فوممماحب أ ومممر املخ ومممرات عم هبقا، ولعله  ملالا مبكمات
  ص املرا  ملن عم بس اي ال ك ي.

اهاا اهللالة اأو،: أن يكصن املأمصم يف املسممممممممممهو، ما شمممممممممممرط االق وال  العلم 
 باحم قاالت ا مام، و قا هكره املونف بقصله، و ة اهللالة اأو،:

َه   ن وال مَ  هُ رَ وإن لم يََ  دِ في المسََ ِ  مافِ باُ المعم فِ  اقتدا ُ  حُ صََِ : يَ )فصََ
 (. التكبيرَ  اَ مِ ه إذا سَ ورا َ 

اهاا يكفة العلم بماحم قاالت ا مام، ولص مل يره، ولص كان يسمممممممممممممم   ال ك يات 
: يصجو موممممممممممملل يف  ور ثان م لق متاماا،  وال يرم ا مام وال يرم املأمصمني، ملالا
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 ك ي، يومممممممممممهلل وال ال  يومممممممممممهلل ال يرم فيه املأمصمصن امامهم، لكن يسممممممممممم عصن ال
 االق وال.

 أن يكصن  ارل املسهو، ف ا حك ها الحال  الثاني : 

ذا خارِ   )إن رأ  اُمافَ  اهللالة اللاحمية:  ارل املسهو، شرطها ماها ه( جَ )َو
 إذا اتصَّت الصف  (.  أو المعم مينَ 

م ااهاا شرط اق وال املأمصم القل يكصن  ارل املسهو الرؤية، اما أن يرم ا م
أو يرم من  لف ا مام من املأمصمني القين يومملصن يف املسممهو، في وممين النمثر، 

َْدىُم ا فَْعَتم  ا ِبي : »فهص يرم من أمماممه، ومن أمماممه يروم من أمماممه، قماح  تََ
 «.ُكمْ فَ َّْ خَ َوْلَيْعَتمى ِبُكْم َمْن 

(، واملقوممممممص  باشمممممم اط إذا اتصََََََّت الصَََََف  تعا،: ) $قاح املؤلف 

وممممممفصف أال يكصن بينهم فا مممممميٌن أن  من االق وال، ك ا لص كان بينهم اتومممممماح ال
طريق مسمملصك  ط شمماري، أو بينه ا  ر جترل فيه السممفن، فهقا أن  من  مم ة 
االق وال ولص كاحمصا يرون من ورال النهر، أو من ورال الشممممممماري، لكن  قا املكان ال 

 أكن االق وال فيه.

لممةا من تعمما، فيممه مج $املؤلف    امل  مميت اللممان يف  ممقا الفومممممممممممممممين هكر

 املكرو ات، مخسة أمصر من املكرو ات:



746 
 

ان العُ  هُ رَ كْ عنهم ويُ  عالٍ  إمافٍ   َ َّْ خَ  ح  صَََََََِ )وتَ  اأوح منها: ا اعً رَ ذِ     َُّ إذاَ 
 (.رَ ثََ َْ فعَ 

اهاا املسممممممممممممممألة اأو، مما ي علق باملكرو ات:  ة علص ا مام عن املأمصم، وله 
  صرتان:

: مرتف  قليالا ع  مممة أن يكصن  و اُول :  - ن المممقراي فال كرا مممة، ملالا
 ملالا أو شةل يسي، فهقا ال ُيكره.

أن يكصن ارتفاي ا مام له منم، مكان مرتف  أكلر  الصَََ رة الثاني : -
من هراي، هراي أو أكلر ُيومممممممممملة عليه، والقراي كم آممممممممممن ي    ماحلة 

، "و ون آممممن ي   وال أقين  تقري اا مخسممممني آممممن ي   أو واحمية وأربعني
 حموف م   القراي".

ان  هُ رَ كْ ويُ واهللمالمة اللماحمية يف العلص أن يكصن هراعاا فأكلر قاح املؤلف: ) إذاَ 
 (.رَ ثََ َْ ا فعَ اعً رَ ذِ     َُّ العُ 

 اللان من املكرو ات ما  ص 

 (. اقِ ه في الطى )َ مامتِ 

 ةاهاا اللان من املكرو ات: أن ُيولة ا مام يف الطال، ما  ص الطال  طاقي
 وال غي ا  اثراب.
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اها   ين ا مام يف اثراب، يعا  مممممممممار يصجو ىراب   ين فيه ا مام، فإها 
  ين فيه ال يراه الناو يف مي نة الومممف وال يف ميسمممرته، ما يراه اال ثالثة مخسمممة 
من الممقين يومممممممممممممملصن  لفممه، بقيممة املممأمصمني ال يروحمممه، حمقصح: ُيكره أن تممو ممين يف 

ثراب، لكن يف ملين  قه اهللالة ال ُيومممملة  ا ين اثراب، الطال، ال ُيكره ا اه ا
 وااا يولة  لف اثراب.

فإن اح ال اليه:  مممار املسمممهو مي حم، اما أن يوممملة يف الطال أو ي ضمممرر 
الناو وخيرجصن  ارل املسمممهو، فصجوت حاجة للومممال  يف الطال، ف ا اهللكم  

  زالت الكراه ".عندنا قاعدة: "إذا ُوجدت الحاج   ُنتيوح الكرا ة؛ 

ومن  ممممصر اهللاجة ما هكره أحو املشممممايخ، قاح: كان يصجو أحماو يسممممكنصن 
يف برل ما شمممممممممممال اهلل أكن عشمممممممممممرين  ور أو أكلر من هل ، ومل يكن  صار  قا 
المل، أو  قا السممكن ما كان  صاره مسممهو، فكاحمصا يومملصن يف مو ين المل يف 

 ملوعو يف جهة الق لة، فكاحمصا وقدالوور اأوح، فل ا لال عليهم املو ين كان ا
الوممممال  يف  صن ال اب وي خقون املوممممعو ىراباا، طاقاا، فهقا ُوجوت اهللاجة له،  
كاحمصا يضمعصن  شم ة ح  ي قل ال اب مف صحاا، املشكلة: أحمه مر  من املرات جال 
أحو اأطفاح، وآمممممم ب  قه اخلشمممممم ة، وا مام يف السممممممهص ، فوممممممعو ا، الوور 

 م  ال م العشرين، ف ا حك

 قه يف املسممهو وال  ارل املسممهو  ارتف  أكلر من هراي،  ممار يومملة هبم 
من الوور العشمرين، اهاا يصجو كرا ة، عنوحما مسمألة أ رم، و ة:   ة الوال ، 
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ال يسم عصن ال ك ي، وال يرون ا مام، فإن رج    م د وال حمقصح: ت طين مبهر  
 الد  ا ا بعضهم باملوعوية.املفارقة  ال أ رل، اهلل أعلم، و ة املسألة 

 اللاليت من املكرو ات ما  ص 

 (. كت ب ِ مَ الْ  اَ ضِ  ْ ه مَ عِ    طَ : )وتَ $قال 

أن يومممملة ا مام يف مكان الفريضممممة، يقصم ويومممملة النافلة يف حمفي املكان، 
لكن  مقه هلا حال ان: عنو وجص  اهللاجة، وعنو احمعوامها؛ اها ُوجوت اهللاجة ال  

 (.ن حاج ٍ إال مِ اهللاجة فإحمه ُيكره، وهلقا قاح: )كرا ة، وعنو احمعوام 

ِْ  ََ بِ ْْ ستََ مُ  الصالةِ  ه بعدَ ع دِ قُ  الرابا من المكروهات: )وإطال ُ   (. بَّ ِ ال

اهاا اها آلم ا مام واحم هل من  الته، فهين ي قل مس ق الا الق لة، أو يل فد 
 ا، املأمصمني  حمقصح: املسألة هلا حال ان:

يصجممو حمسمممممممممممممماٌل، فهنمما حمقصح: ُيكره لممه أن يُطيممين  اهللممالممة اأو،: اها مل -
 بعدَ  هع دِ قُ  وإطال ُ قعص ه بعمو الوممممممممممممممال  مسمممممممممممممم ق الا الق لمة، قماح: )

ِْ  ََ بِ ْْ ستََ مُ  الصالةِ   (بَّ ِ ال

 الوصر  اللاحمية: اها كان  ناك حمساٌل ف ا اهللكم  -
ان َ مى نِ   ْفَن(. رِ صَ نْ قَّياًل ليََ   َ بِ لَ  سا ه قال: )ف نَ 
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اَلتِه َاَن إذا سََََّىمَ  والنبي »لينوممممرفن،  ها كان ا« َمكَ  قَّيالً  ِمْن صََََ
، ك ا يف حوييت أم آمممممممل ة، قاح الي رل: "أرم أن هل  كان  آممممممملم مكيت قليالا

 لينورف النسال ق ين أن يوركهن أحٌو من الرجاح".

ويف  قا اشمممممممممارٌ  ا، أن الشمممممممممريعة، و قا مر معنا يف عو   من املسممممممممماحلين: أن 
أمٌر غي مرغصب  يف الشمممممممريعة، بين  ص أمٌر ممنصي،  اال  الط بني الرجاح والنسمممممممال

ويوح علل هل  أمصر، حنن آممممم ق معنا أمصر، ولنأ ق من  قه املسممممماحلين مجلة من 
ال شممممممريعات امل علقة بقضممممممية: عالقة املرأ  بالرجين، و رول املرأ  ا، جمام  الرجاح 

 وما ا، هل  

  تَُُهنى خيره َوبَُيُ »قماح:  الن  المرأة هََ ي  ز تخر  إل  المسََََََََََ َد  
، ومرت معنا املسممألة، قاح: )وبي ها  ٌي هلا(، لكن ال ماحم  أن  رل، ليي «َلُهنى 
  رام.

 الن   إذا أرادت أن تدخَ إل  المسََََََََََ د، من أي اُب ا  تدخَ 
َنا َهَذا َلْ  تََ » ومممممممممص باباا للنسمممممممممال، تعرفصحمه باب النسمممممممممال، قاح يف اهللوييت:  َرَْ

ا ِ  َْ ِمْنُه اْبُن ُعَمَر َحتى  َماتَ ، «اْلَباَ  لَّنِّسَََ ََّْم َيْدُخ اهاا ُ وممص  ،قَاَل نَاِفاه: فََ
 هلن باٌب يو لن منه.
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يف الومممف اأوح ف  ومممر  مممالته   لف الن   دخَّت المسَََ د تصََََّي
خيُر صَََََف   النِّسَََََاِ  »و يأ  الومممممممال ، وال توممممممملة يف   ر الومممممممفصف  قاح: 

 «.آخُرها وشر ها أوىُلَها

ف يف حمفي الصقد القل ينوممممممممممممرف فيه الرجاح، وال تنوممممممممممممر  بعد الصَََََََََالة
بعو  -عليه الومممممال  والسمممممالم-ينومممممرف النسمممممال أوالا   الرجاح  قاح: كان الن  

؛  هن أحده من الرجال.الوال  يل يت قليالا   لينصر  النسا  قبَ أن يدَر

نن حدي  أبي أسََيد في سََخيالطن الرجاح  جال يف  انصََرفن في الطريَ
اِ  ، من المسَََ د   النبي أبي داوود، قال: خر  فَاْختَََََّر الرَِّجاُل َمَا النِّسََََ
الَ  ، فَََْ َِ ، َعََّْيكُ » :ِفي الطىرِي ََ َن الطىرِي ْْ ُْ ُه لَْيَس َلُكنى َأْن َتْح ََى اتََِ ِإن افََى ، «هنى ِبحَََ

فمماحممثر كيف راعممد الشممممممممممممممريعممة  ممقا اأمر: أن املرأ  ال أكن أن حمقصح: واهلل املرأ  
 ا يف كصكب    ر، لكن اها  رجد ف هقه اأمصر: تنفوين احمفواالا تاما 

 حمقصح: اأوح: اأفضمممممممممممين هلا أال  رل، ح   روجها ا، مسمممممممممممهو الن  
ين من باب ،  رجد، حمقصح: ا  «َلُهنى  َوبَُُي تَُُهنى خيره »ل ومممممممممممملة  لفه، حمقصح: 

ت هنب الرجاح ما اآمممم طاعد، ت هنب الوممممفصف،  رل ق ين الرجاح، يف الطريق 
حم الرجممماح يف الطريق، وااممما ت ن ل عن طريق الرجممماح، اهاا  مممقه ال متشممممممممممممممة تيا

 مسألٌة حيسن ال ن يه هلا.
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الصقصف بني السممممصارل،  و ة مسممممألةالمسَََعل  الخامسَََ  من المكروهات: 
اال أن الصقصف بني السممممممصارل له حاالن: حالة جصاز ، وحالة كرا ة، ف الة ااصاز 

 ن منطصقه، ف ا منطصل الع ار  حمعرفها من مفهصم الكالم، وحالة الكرا ة م

 هم(.صف فَ  نَ عْ طَ الس اري إذا قَ  هم بينَ ق فُ ُه وُ رَ كْ )ويُ 

اها قطعن الوممممممممممفصف، فالسممممممممممصارل الد تقطعه الوممممممممممفصف، يومممممممممملة بعض  
املأمصمني  كقا،   يأش ال عض ويك ين من الناحية اأ رم، تقط  الوممممممممممفصف، 

قط   مممممم ي، فعرفاا ال ي والضممممممابط يف هل  العرف، قو يكصن عنوحما أحياحماا ع ص 
 الوف.

ومفهصم الع ار : جصاز الوممممال  بني السممممصارل، م   اها مل تقط  الوممممفصف، 
 مممملل ا مام جالت مجاعة ثاحمية ملالا ا، املسمممممهو، وكلهم ثالثة، فوممممملل ا مام 

 و لفه ثالثة، وكاحمصا بني آاري ني فال كرا ة يف هل .

اا عة  ه عن أعمقار تركتعما، ا، فوممممممممممممممين  ي كلم فيم $  احم قمين املؤلف 

  وبينا يف أوح ال اب أن  مممال ننا نتكَّم في با  صَََالة ال ماع ،ُواا اعة؛ 
 اا اعة واج ة.

  ما هي اُعذار التي يسْر بها هذا ال ج   
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تعا، يف  قا ال اب مخسمممممة عشمممممر عقراا من اأعقار الد  $هكر املؤلف 

 يُعقر فيها ب ك اا اعة واا عة. 

َه:  (. مريضه  وجماع ٍ   ٍ عَ مُ جُ  كِ رْ في تََ  رُ ذَ عْ ويَُ  قال: )فص

 ا ن عنوحما مخسة عشر عقر:

أوهلا: املرض؛ فاملريض القل يشممممممممممق عليه  ممممممممممال  اا اعة أو اا عة، ط عاا 
الفومممين  قا آمممن  ال اليه يف الكالم يف  مممال  اا عة،  قا الفومممين: يعقر ب ك 

 مجعة  ومجاعة.

 اعة ال جتب عليه.املريض يشق عليه حضصر اا عة أو اا 

َُ  أحدَ  اه الثاني: )ومدافِ   (. نِ يْ ثََ بَ خْ ا

ه لم،  ،  ن اأ،  أحو،   ٌ موافه  : : كان حاقناا حي ال ا، قضمال اهللاجة، أقي د الوال نين
لص ه ب لقضممممممممممال حاج ه لفات ه اا اعة، ولص ه ب يومممممممممملة يف مجاعة  لومممممممممملل 

 ال  ة والمش صح الق ن، مش صح ال اب، شار  ال اح، يسقط عنه وجصب اا اع
 يسقط عنه وجصب اا اعة.

 إليه(.  حتا ه ن ِبَحْضَرِة طعاٍف مُ الثال : )ومَ  

 ممماح نا  ممماحلم يف أحو اأيام  ممميام قضمممال، يف أحو أيام الوممميف الطصيلة، 
أكن  ممممممام يف بعض ال لوان  ممممممامصا مخسممممممة عشممممممر آمممممماعة أو أكلر واحمية عشممممممر 
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 ال، أو ح   مميامآمماعة، أو تسممعة عشممر آمماعة، فومماح نا  قا  مماحلم  مميام قضمم
حمفين من النهار، وملا و مممممممممممين  هان امل رب ما يسممممممممممم طي  ي   ين، فصلمممممممممممعصا أمامه 

َْجُر ِإْن شَََََََََ بسََََََََم اهلل، ذ»الطعام،  تَََّىِت اْلُعُروُق، َو َََبَت اُْ اَ  َهَب الظىَمعُ، َوابَْ
شرب شرب ني من املال فأقي د الوال  يف املسهو، ان ه ب يولة  لل  «الَّىهُ 

 أمت اللقي ات الد تقيم  ممممممممممل ه فاتد اا اعة، فنقصح: يُعقر ب كبال عقين، وان 
 اا عة واا اعة.

، مر علل أحو املوممممممممممممممارف ه(  مَالَِ  يَاعِ من ضَََََََََََ   ه )وخَائِ  كمان عنوه ماالا
، و ص  وآممممممممم ب ملالا ماحلة ألف لاير يف بلو  من ال لوان اأمن فيها لمممممممممعيف ملالا

فه أحماو و يولل، رأم  لماشة يف الطريق أقي د الوال  يف املسهو، وقف يري
مشمممممم  ه فيهم أ م ي ابعصحمه من ال ن ، فصا ممممممين طريقه وفات ه اا اعة، معقور وال 

  غي معقور  معقور.

قالصا: اليصم ينيح الراتب، وتصزي  تسمممممممممممممليم الرواتب من السممممممممممممماعة ه(  اتِ )أو فَ 
اخلامسمممممممممة ا، السممممممممماعة السمممممممممابعة، فإها تأ رت  الص ما عا  تأ ق الراتب اال 

القا م، فصقف يف الطابصر ح  يأ ق الراتب أقي د الوممممممممممممال ، ان ترك  الشممممممممممممهر
  الطابصر فات الراتب، وان وقف فاتد اا اعة، حمقصح: يُعقر ب ك اا اعة.

عنوه أغنام، و ة ماٌح، قاح: لص ترك ها وه  د أ مممملة يف فيه(:  رٍ رَ )أو ضََََ 
 ال نم. اا اعة جال القحلب وعوا عليها، يُعقر ب ك اا اعة وي قل م 
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كمان عنمو قريب  من أقاربه لص تركه وه ب رمبا مات  قا ه(: ريبَِ قَ  )أو م تِ 
القريب، ويكصن  قا الشممممخص  اجة  أن يكصن  صاره يلقنه الشممممها  ، ويع ا به 

  وحنص هل .

خياف علل حمفسمممممه من الضممممممرر،  رجة اهللرار  (: ررٍ ه من ضَََََ )أو عَّ  نفسََََِ 
وممفر، فر، أو مخسممة وعشممرين كد المخسممني كد الوممفر، وال ثالثني كد الومم

وما عنوه شممممةل ي وفأ به، وخيرل ويومممملة  ممممال  الفهر، فإن  رل كاحمد  ممممال  
مص ي، وان جلي عنممو المموفممايممات يف املنيح  مممممممممممممملل منفر اا، فنقصح: يُعممقر ب ك 

  اا اعة.

كان خياف من آمممملطان جاحلر و امل، قالصا:  قا الشمممممخص (: َّطانٍ )أو سََََُ 
المثلم، يف بعض ال لموان ملالا يكصن فيها  لم وحنص آمممممممممممممميؤ مق ا، اهلل ي وكمقا بم

  هل .

، اآممم وان من معه(:  وال شََي َ  ريمٍ غَ   ِ مَ الزَ )أو مُ  اآممم وان من شمممخص  ماالا
شمخص، قاح: واهلل أريو أآمو  اأار ال يد، اآم وان منه عشر   الف لاير، قاح: 

ما  جينان شمال اهلل أآعل أن أمج  املاح أآو ك، فل ا حضر املصعو، حضر اأ
عنوه شممممممممةل، ليي عنوه شممممممممةل، كين ما  رل لله اعة هاك مسمممممممم  فيه، وقاح 
تعا،: تعا، أمسمممممك  أحما ل الشمممممرطة،  مممممار يوممممملة يف املنيح ح  يفرجها اهلل 

 وي نيه اهلل من آع ه، يعقر وال ال  يُعقر. 
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أمما لص كان عنوه ماح، ولكنه يريو أن ي هرب من الويصن الد عليه، مماطين، 
  يعقر، فيأ  بامل اطلة، ويأ  ب ك اا اعة.يُعقر  ال 

عنوه حاجي طاحلر ، وا قالي السمممممممممممماعة ملالا أربعة، ته(: َْ فَْ رُ  )أو من ف اتِ 
و ممال  العومممر ا قامة السمماعة أربعة ورب ، قاح: ما أآممم طي  اال أن أ ممملة منفر  

 وأ رك الطاحلر ، حمقصح: يُعقر ب ك اا اعة.

بطاا يف آمممم يين اهلل، يواف  عن اأعوال، وآممممهرت كان مرا(: عاسٍ نُ   ِ بَ ََّ )أو غَ 
، ملا جال  عينه يف آ يين اهلل، من الو ا  ا، الو ا  اللان، ا،  ال  المثهر ملالا
أوح وقد المثهر اا اعة ال تقيم الوممممممممممال  اال بعو آمممممممممماعة، و ص ال يسمممممممممم طي ، 
 الص آممميسمممقط من النعاو، حمقصح:  مممينه يف أوح الصقد وحمام، وتعقر ان شمممال 

 يف ترك اا اعة، لص ه ب ا، الوال  ين قض ولصؤه من النصم يف الوال .اهلل 

صَََّ  ا »ه في الحدي  قال: ُنأو أهما مبطر؛ (: ٍَ حْ أو وَ  رٍ طَ مَ   بِ ذً )أو أَ 
ا أن تُفهم؛ « كمالِ في رحَ  َ ر في ه سَََُنواملطر فيه ر وممم ان، و قه مه ة جوا ُت

ره إن شا  اهلل في با  ال ما.   الحكم الذي نَذ

 اهاا يف حاح املطر ال لرخصَ  اُول : عدف وج   ال ماع  أصاًل ا ،
 جتب اا اعة.

 ة، ، واا   يف املطر ليي آ  ه املشقالرخصَ  الثاني : رخصَ  ال ما
قصح: م  حم نه ال ت ب ال ماع  أصََََاًل،ُملاها ليي آممممم  ه املشمممممقة  
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فيه مشمممممقة  لص قلنا: أب أن كضمممممر اا اعة، يقصح: ما أآممممم طي  أن 
مرتني ا، اا اعة، يصجو فيه مشممممممقة، حمقصح: اهاا جت   بسمممممم ب  أ رل

املشممممممممقة، ال،  ص اا   أ ممممممممالا اا اعة ليسممممممممد واج ة عليه، واا   
ر ومممممٌة مسممممم قلٌة بسممممم ب املطر، وآممممميأش هكر ا ان شمممممال اهلل، و  ص 

 بالعشالين.
ه نُ(: الصحين  ص  ثار املطر أحياحماا، فال يسممم طي  أن خيرل بسممم  ها؛ ووحَ)
  ذ  بها.يتع

واشممم ط املؤلف يف الريهلل ثالثة شمممروط، أل حمسممم ة  صال تأت حمقصح:  وريٍح:
  ين يف املنيح، ما عا  جتب اا اعة  ال ما  ص أل ريهلل، ثالثة شروط:

 عنوكم  رجة اهللرار  مخسة وعشرين اُول: أن تك ن الريح باردة :
 كد الوفر، وأيضاا  صال،  قه ريهلل بار  .

 أما حمس ة  صال  فيفة ما ُتؤثر. شديدة: اُمر الثاني: أن تك ن 
 في : ، قاحالثَال : أن تك ن هذه الريح في الَّيَ ال في النهار(

ال يف النهار، أما  صال يف النهار  قا ما شمممممممممممال اهلل ال (  ٍ مَ ظَِّ مُ  ليَّ ٍ 
 يسقط اا اعة.

أن تكصن شممممممممويو   قا  الف ما هكره يف ا قناي، فإحمه يف  $وشممممممممرطه 

مل تكن شممممويو "،  كقا حموممممه يف ا قناي، قاح: "ولص مل تكن ا قناي قاح: "ولص 
َّمٍ  بريٍح باردٍة في ليٍَّ  مظشممممممممويو "، وأما املن هل ف اها  ممممممممن   ا قناي قاح: "
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، ومل "بريٍح باردٍة في ليٍَّ  مظَّم "، وأما املن هل فقاح: "ول  لم تكن شََََََََََديدة
حمه ليي هل  أ يقكر شممممممممرط الشممممممممويو ، مل يوممممممممر  بنفيه وال بإث اته، والمثا ر من

 بشرط، واهلل أعلم.
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تعا، ا،  ال  أ ين اأعقار، احم هل من اأعقار  $احم قين املؤلف 

املسقطة لله اعة، ا ن آيأش ا، أعقار  قو ُتسقط بعض واج ات الوال ، 
حمقصح: الوال   يأ ا الد مرت معنا يف  فة الوال  قو يسقط بعضها ب عض 

 اأعقار، ومجلة  قه اأعقار:

 املرض.واًل: أ 

  :السفر.الثاني 

 : اخلصف. الثال 
املرض والسفر واخلصف، وآيقكر بعض اأعقار اأ رم يف باب اا   

 ملين املطر وحنصه.

 بوأ املؤلف باملريض، ويف  قا ال اب باب  ال  أ ين اأعقار مسأل ان:

  : ال  املريض.المسعل  اُول  

  : لراحلة.الوال  يف السفينة أو علل االمسعل  الثاني 
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 أما  ال  املريض ف ا حك ها  قاح:

َِ  صالةِ  ]با ُ  َُ  أه  [ارِ ذَ عْ ا

فعَّ   زَ  َ فْاعًدا، ف ن عَ  اْ طِ تَ سََََََْ المريُض الصََََََالَة قائًما، ف ن لم يَ  فُ زَ َّْ يََ 
ًعا وسََاجًدا اُ  مِ ويُ  ،حى صَََ   ِ ََّ بَْ ه إل  الِْ اَل جْ ًيا، ورِ ِْ َّْ تََ سََْ   مُ َّى صَََ  ه، ف نْ بِ نْ جَ  ، رَا
ها  نائِ في أَ  زَ  َ أو عَ  رَ دَ قََ  ه، فَ نْ نَِ يْ َع بعَ مََ وْ أَ  زَ  َ ، فَ ن عَ الَر عِ  ه عنضََََََََََُ فِ خْ ويَ 
 َ عٍ عَ بُر مَ وْ أَ   دٍ  وسََََُ  َ عٍ ُر  دونَ  ع دٍ وقُ  يافٍ عَّ  قِ  رَ دَ ، وإن قَ رِ إل  اآلخَ  ََ َْ تََ انَْ 

ُْ يً ِْ َّْ تََ سََََََََََْ يٍض الصََََََََََالُة مُ رِ مَ قاعًدا ولِ    دٍ قائًما وسََََََََََُ   يافِ َّ  الِْ ع درةِ ا ما ال
 وه  قادره  ن ِ ه قاعًدا في السََفيصََالتُ  ح  صََِ ، وال تَ مٍ مسَََِّ  طبيبٍ  بْ لِ  داواةٍ مُ لِ 

 .ضِ رَ مَ َّْ ال لِ  ٍَ حْ ي ل َ ذِّ التعَ   َ يَ شْ خَ  عَّ  الراحَّ ِ  ضُ الفرْ  ح  صِ ، ويَ يافِ عَّ  الِْ 

َه( مَ  إذا  َعتينِ َر   ٍ باعيى رُ  رُ صْ له قَ  نى سُ  دٍ رُ بَُ  ا أربع َ باحً ا مُ رً فَ سَ  رَ سَافََ  نْ )فصَ
 قافَ أو سفًرا  م أَ  ،رَ حضًرا  م سافََ  فَ رَ حْ ه، وإن أَ مِ  ْ قََ  يافَ ه أو خِ ريتِ قَ  رَ عامِ  قَ ارَ فَ 

فيه،     شُ يَ  نْ مَ أو بِ  يمٍ ِْ مُ بِ  مى تَ ها أو ائَْ سَ كْ أو عَ  رٍ فَ في سََ  رٍ ضََ حَ  صَالةَ  رَ ََ أو ذَ 
 عندَ  رَ صَََََََْ َْ لْ ا  ِ نْ ها، أو لم يََ عادَ وأَ  تْ دَ سََََََََ ها ففَ ه إتمامُ مُ زَ َّْ يََ  بصَََََََالةٍ  فَ رَ حْ أو أَ 
ا حً الى ، مَ افٍ أيى  أَثَر من أربع ِ    إقام َ  َ الْصََََر، أو نََ   ِ يى في نِ   ى ها، أو شَََََ حرامِ إ

 . مى تِ ه أن يُ مَ زِ لَ  دٍ ََّ ببََ  ه اُقام َ معه أهَُّ 
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ان له طريْان فَ  آَخَر  في رٍ فَ سََََََََ  صَََََََالةَ  رَ ََ هما، أو ذَ أبعدَ   َ ََّ سََََََََ وإنَ 
َر، وإن حُ قَ  َر  إقامٍ  قَ  ِ يى بال نِ  حاج ٍ   ِ ضََََََالَْ  قافَ أو أَ  إقام ً   ِ نْ ولم يََ  سَ بِ صَََََََ صَََََََ
 ا. دً بَ أَ 

َه( يَ  إحداهما  تِ قْ ي وَ ف شَََََائينِ العِ  وبينَ  هرينِ الظ   بينَ  اُ مْ  َ الْ    زُ )فصَََََ
 َ  بُ يََ  رٍ طَ مَ لِ  نِ يْ  َ شََََََاالعِ  ، وبينَ  ه ْى شَََََََ ه مَ ه بترَِ ُْ حَ َّْ يََ  رضٍ مَ ٍر، ولِ صََََََْ ِر قَ فَ في سَََََََ 

ِِْه  سَََََ دِ ي مَ ه أو ف  في بيتِ َّى ول  صََََََ  باردةٍ  ديدةٍ شََََََ  يحٍ ورِ  ٍَ حْ ووَ  يا َ الثِّ  طري
َُ  تحتَ  َُ  َُ عْ فِ  َُ ضََََََََ فْ سَََََََاباٍط، وا في  اَ مَ ، ف ن جَ وتْديمٍ  عخيرٍ به من تَ  َِ فَ رْ ا
ُُ  وقَتِ   ْدارِ مِ هما إال بِ ينَ ب قُ رى فَ ها وال يَُ إحرامِ  عنَدَ  اِ مْ  َ الْ   َ يَى نِ  ُتِرطَ   اشََََََََََْ ولَ ا
  ج ًدا عندَ مَ  رُ ذْ عُ ال هما، وأن يك نَ َبٍ  بينَ اتِ برَ  َُ طُ بْ ، ويََ في ٍ خَ  ضََََََََََ  ٍ ووُ  إقام ٍ 
ُُ هما وسََََ افتتاحِ  في  اِ مْ  َ الْ   َ يى نِ  ُتِرطَ اشَََْ  الثاني ِ  في وقتِ  اَ مَ  ، وإن جَ ولَ الِف ا
ُُ  وقَتِ   تِ قْ وَ   لِ خإل  دُ  رِ ذْ العُ  ها واسََََََََََتمرارِ َِّ عْ عن فِ  َْ ضََََََََََِ   قبَ أن يَ ولَ ا
 . الثاني ِ 

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

 الشرح

َِ  صالةِ  قال: ]با ُ  َُ  أه  [ارِ ذَ عْ ا
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 اهاا قاعو  املريض: أحمه أب عليه أن يأشالمريُض الصَََََََالَة قائًما(:  فُ زَ َّْ )يََ 
من أفعاح الوال ، يعا واج ا ا وأركا ا أب أن يأش مبا يس طيعه، ويسقط عنه 

 يعهي عنه بقور عهيه،  قه القاعو .ما 

 عنوحما ط عاا أرب  مساحلين يف املريض:

  : ما ي علق  كم القيام.المسعل  اُول 

 : الركصي والسهص . المسعل  الثاني 

  : ت ي حاح املريض من لمممممممممممممعف  ا، قص  ، أو من المسََََََََََعل  الثالث
 عهي  ا، قور  ، وعكسه.

 : علل بعض   ون بعض.القور  اايحلية، يقور  المسعل  الرابع 

 : العهي اهللك ة،  ص قا ر، لكنه لص  لل قاحل اا  المسعل  الخامس
رمبا تأ ر شمفاؤه، أو كان الط يب يقصح: ال  وال ل  اال أن تومملة 

 جالي يف مو  ف   كقا، ف ا حك ه 
 حم وأ أوالا بالقيام، ف ا حكم القيام علل املريض 

 اهاا اأ ممممممممين أحمه ال بو أن يقم، مللهالمريُض الصََََََالَة قائًما(:  فُ زَ َّْ )يََ قاح: 
ملين الومممممم يهلل، واحو عنوه وج  يف لممممممرآممممممه، قاح: أحما مريض، أريو أن أ مممممملة 

 جالي، مضطه ، ال، يليم  أن تولة قاحل اا.
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آ طاي يولة ما افْاعًدا(:  اْ طِ تَ سَْ )ف ن لم يَ م  ين قين ا، االصو  قاح: 
ا م بعاا، أو  ا، لص  لل قاعوا ا، وقصله: قاعوا ا مف شاا، أو حنص هل قاعوا فإحمه  قاعوا

يومممهلل، ال ُيشممم ط  يأ  معينة، ولكنهم يقصلصن: يف القيام اأفضمممين أن ي ب ، ويف 
 مصل  االصو ُيولة مف شاا كهيأ  االصو؛ أحمه يس طي  أن يأش هبا.

ا: هي يعهي، عه(: بِ نْ فعَّ  جَ  زَ  َ )ف ن عَ  فإن مل يسمممممممم ط  أن يوممممممممملة قاعوا
ي فعَّ   زَ  َ )فَََ ن عَ ، و مممقا ليي بفومممممممممممممميهلل يف الل مممة، وبعض النممماو يقصح عهن

 يولل علل جن ه ووجه ا، الق لة.ه(: بِ نْ جَ 

 (. حى صَ   ِ ََّ بَْ ه إل  الِْ اَل جْ ًيا، ورِ ِْ َّْ تََ سْ   مُ َّى صَ  )ف نْ  ناك حاح رابعة، و ة: 

من  ص القل اها  مممملل مسمممم لقياا ورجاله ا، الق لة  مممممهلل  من  ص  املريض 
عص ، اأ ين واأفضين أن يولة علل جن ه، فإن  لل العاجي عن القيام وعن الق

 مس لقياا ورجاله ا، الق لة   د  الته،  قا بالنس ة للقيام. 

 وأما بالنس ة للركصي والسهص  ف ا حكم 

ًعا وساجًدا ويَ اُ  مِ )ويُ   (. ه عن الَر عِ ضُ فِ خْ ، رَا

،  حمقصح: ان عهي عن الركصي والسهص ، فإحمه يُصم  بالركصي، ويصم  بالسهص 
 لكنه أعين السهص  أ فض من الركصي.

 ان عهي عن ا أال أ الا ما يقور يصم  ماها يون   
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صي فيخفض عينممه ويرفعهمما اشمممممممممممممممار ا ا، حمماح الركه(: نََِ يْ َع بعَ مَََ وْ أَ  زَ  َ )فََ ن عَ 
 وحاح السهص .

فإن عهي عن ا أال بعينه، ما رأيكم  مشمممممملصح شمممممملين تام، ال يسمممممم طي  أن 
ا ي  رك منه شممممممةل، ُيومممممملة وال تسممممممقط عنه الوممممممال   ي  رك منه طرفة عني، م

ُيومملة فينطق باألفاه ان كان قا راا علل النطق، ان كان عاجياا ح  عن النطق 
ُيوممممملة بقل ه، وال تسمممممقط الومممممال  ما  ام العقين ثاب اا، ما  ام عنوه عقين ف هب 

( ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)الوممممممممممممممال ، ح  يف حمممممالمممممة املسممممممممممممممممممايفمممممة: 

   ة ركن ا آمممممممممالم اأعمثم بعو الشمممممممممها تني، ، وهلقا الومممممممممال[532]البقرة/
ا، ولص كند يف حالة ق اح، مه ا   فا حمسممممممان حيافظ علل الومممممممال ، وال ي كها أبوا
كاحمد اأآمممممممم اب، ال عقر يسممممممممقط الوممممممممال  ما  ام العقين مصجص ، فال تسممممممممقط 

 الوال .

 المسعل  الثالث : تغير الحال أ نا  الصالة:

ا، اها كان قا راا   عهي،  حنن قلنا: تليمه الوممال  قاحل اا، ف  إن عهي فقاعوا
 قور ت يت أحصاله يف الوال ، ف اها يون   

 (. رِ إل  اآلخَ  ََ َْ تََ ها انَْ  نائِ في أَ  زَ  َ أو عَ  رَ دَ قَ  )ف نْ 

ين قين يف كين وقد   سممم ه، قاح: يف أوح الومممال  كند قا ر علل القيام، ال 
، قصم، حمقصح: اجليأصز أن جتلي، قاح:   تع د فهلسمممممممممممد وما اآممممممممممم طعد أ
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قاح: تع د زيا   والمممممممممممطررت ا، أن أ ممممممممممملة علل جن ، يوممممممممممملة علل جن ه، 
 يْ ل: ن اهلل ُاآمممممممممم طاي بعو هل  أن يقف أب عليه أن يقف، و كقا؛ 

، والقاعو  الفقهية تقصح: "امليسممممممممصر [51]التغابن/( ہ ہ ہ ھ)
ْم بَِعْمٍر، فَْعُت ا ُتكُ ِإَذا َأَمرْ »ال يسممممقط باملعسممممصر"، ما اآمممم طع ه فيهب ا تيان به: 

 «.ِمْنُه َما اْسَتطَْعُتمْ 

 المسعل  الرابع : الْدرة عَّ  اُتيان ببعض الفعَ أو بما يْاربه: 

قائًما  َ عٍ عَ بُر مَ وْ أَ    دٍ وسَََََََََُ  َ عٍ ُر  دونَ  ع دٍ وقُ  يافٍ عَّ  قِ  رَ دَ قال: )ف ن قَ 
 قاعًدا(.    دٍ وبسُ 

 لية يف الناو يوممي عنوه ع قاح له الط يب: ال تن ا، عنوه ع لية، بعض
ا، لكنه يسمممممممممم طي  أن يقف،  العني، ال يسمممممممممم طي  أن ين ا ال راكعاا وال آمممممممممماجوا
ا؛  ويسمممممممممم طي  أن ألي، فنقصح: تصم  بالركصي قاحل اا، وتصم  بالسممممممممممهص  جالسمممممممممما

  ن  هذا أقر  إل  حال الس  د، وذاك أقر  إل  حال الَر ع.ُ

 المسعل  الخامس ، وهي: الع ز الحكمي: 

قصح: أحما أآمممم طي  أن أ مممملة واقف، لكن الط يب قاح له: ال تومممملة واقفاا ي
ملو  شممهر أجين مواوا ، عنوك عالل ال أكن، لص  ممليد قاحلم يضممرك، وي أ ر 
ا،  املرض وال أكن أن ُتشمفل من مرلم ، شمهر من اليمان ال بو أن تولة قاعوا

ا، وال ال     ين له أن ُيولة قاعوا
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ُْ يً ِْ َّْ تََ سََََْ مُ  يٍض الصََََالةُ رِ مَ قال: )ولِ  ولص كان قا راا  (يافِ عَّ  الِْ  درةِ ا ما ال
  علل القيام، لكنه عهٌي حك ة، يعا له حكم العهي، ملاها 

ُْ يً ِْ َّْ تََ سََْ يٍض الصَالُة مُ رِ مَ )ولِ   طبيبٍ  بْ لِ  اواةٍ دمُ   لِ يافِ عَّ  الِْ  درةِ ا ما ال
 (.مٍ مسَِّ 

ا،  ص يسمممممممم   طي  أناهاا قاح له ط يٌب مسمممممممملم: عالج  أن ُتومممممممملة جالسمممممممما
 يولة قاحل اا، حمقصح: أصز له أن يولة جالساا طل اا ملواوا  حمفسه.

 مسعل : السفين  والراحَّ :  احم قين ا، 

وه   فين ِ ه قاعًدا في السصَالتُ  ح  صَِ )وال تَ أما مسمألة السمفينة فقاح فيها: 
 (. يافِ عَّ  الِْ  قادره 

الصو، ي يهلل ا ما  ام قا راا علل القيام السممممممممفينة يف حو ها ا ليسمممممممممد عقراا
 لكن اها عهي  لل جالساا.

أما الراحلة فهين ُيومملة علل الراحلة و ص يسمم طي  النيوح منها، وال أصز أن 
ُيومممملة علل الراحلة م  أحمه يسمممم طي  النيوح  قاح املؤلف: ال، اها أرا  أن ُيومممملة 
الفرض، فال بو أن ينيح من الراحلة ويولة علل اأرض، ما يولة علل الراحلة 

يف حالة وجص  عقر أنعه، اأرض عليها وحين، أو شةل أن  من النيوح فهقا اال 
 أصز.

 وهلقا عنوحما مسأل ان:
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 توهلل الوال  فيها علل الراحلة، و ة:المسعل  اُول : 

ه املسمألة اأو،،  قَ( حْ ي بال َ ذِّ التعَ   َ يَ شْ خَ  عَّ  الراحَّ ِ  ضُ الفرْ  ح  صِ )ويَ 
ين، يقصح ال هصش: الصح،ين ب  .ف هلل اهللال، واآكاحمه ل ٌة ر يئة، كقا يقصحبالصحن

يقصح: لص َ( حْ ي بال َ ذِّ التعَ   َ يَ شَََََََََْ خَ  عَّ  الراحَّ ِ  ضُ الفرْ  ح  صَََََََََِ )ويَ قاح: 
 حميلد ما أآ طي  أن أ لة، كله وحين علل اأرض، حمقصح:  ين علل الراحلة.

  ال تكصن عقراا للوال  علل الراحلة، و ة  صر  ماها الص رة الثاني : 

ا  قا ال أعين الومممممممممممممال  علل الراحلة (ضِ رَ مَ َّْ )ال لِ  : ف هر  كصحم  مريضممممممممممممما
جاحلي  بالنسمممممممم ة ل ، جمر  كصحم  مريض ال ي يهلل ل  ترك الوممممممممال  علل اأرض، 

 واهلل أعلم.

تعممما، ا، الفوممممممممممممممممين المممقل يلة هلممم ، وفيمممه ثالث  $  احم قمممين املؤلف 

 مساحلين، ا ن حم  وث عن قور الوال  لل سافر: 

  : لقور.شروط االمسعل  اُول 

 : حاالت وجصب االمتام، مسممممممممممافر وأب عليه أن  المسَََََََعل  الثاني
 ي م.

  : حاالٌت يُقوممممممممممممر فيها، وااا حمص عليها لإلشممممممممممممكاح القل الثال
 فيها، أو للخالف القل فيها.

 حم وأ بشروط القور، و ة مخسة شروط:
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َه: مَ   ا(. باحً ا مُ رً فَ سَ  رَ سافََ  نْ أولها: )فص

 شروط القور:

(: القل ي يهلل القوممممممممر عقٌر واحٌو فقط ال ثان له، سََََََافرمن أوهلا: قصله: )
 ، و ص ماها  السممفر، فال أصز السممفر أحو  اال لل سممافر، فال أصز القوممر ملريض 
،  ممممممممممممممال   صف، يقصلصن:  ممممممممممممممليهمما ركع ني، ال، اخلصف ليي عممقراا  وال خلمماحلف 

 للقور، وال ملطر ، وال ل ي هل  من أعقار.

 لسفر.اهاا الشرط اأوح للقور  ص ا

( أن يكصن السممممممممفر م احاا، والسممممممممفر امل ا  خيرل منه اباحً مُ الشممممممممرط اللان: )
آفر املعوية، بين ح  السفر املكروه، علل املق ب: أحمه خيرل من  قا، واش اط 
ا بمماحممة عنممو م تممار ا خيرجصن بممه املكروه، وتممار ا ال خيرجصن بممه املكروه، لكن  نمما 

صز ومية ال أصز القومر فيه، السممفر املكروه ال أأ رجصا املكروه، قالصا: السمفر املع
القومر فيه، ي قل عنوحما السمفر امل ا ، ومن باب أو، السمفر املسم  ب، أو آفر 

 الطاعة.

ملاح آممممفر املعوممممية، ما معىن آممممفر معوممممية  رجين آممممافر، ويف الطريق كان 
يسمممم   مصآمممميقل وأغان،  ين  قا آممممفر معوممممية  مسممممافر لييار  أمه، ويف الطريق 

 ن ويس   املعازف واملصآيقل، وينمثر ا، اهللرام، آفر معوية وال ال  ال. يو 
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–آمفر املعومية القل يكصن القوو منه املعوية، ملاها تسافر يا فالن  قاح 
–: مسممممممممافر أجين أن يشمممممممم ل اخل ر من املكان الفالن، مسممممممممافر -والعياه باهلل
فيممه  السممممممممممممممفر ال يُ ما أجممين أفعماح ىرممة وحنص هلم ، فنقصح:  مقا  -والعيماه بماهلل

ال  ص بأل ر ومممممممممممممة  من ر ص السمممممممممممممفر، وحنن قلنا قاعو   احل اا يف الر ص: 
"، ما أكن الشمممممممممري يقصح ل :  قه املعومممممممممية لص الرخ  ال تناط بالمعاصَََََََي"

فعل ها ل  ر وممممممممممة، ما أكن،  قا والف ملقوممممممممممو الشممممممممممري يف تنفي الناو من 
 املعا ة، وابعا  م عنها. 

كن أن تُناط هبا الر وممممممة، و قا مر علينا يف مسمممممماحلين، اهاا أل معوممممممية  ال أُ 
 من يقكر لنا  

اها آمممافر آمممفر معومممية أسمممهلل يصم وليلة ال ي  ص  المسََح عَّ  الخفين:
 بلالثة أيام.

ا ما رأي  لص ل ي  فاا ىرماا، مسممممممممممممرول، آممممممممممممرل  ف من ىين من  أيضمممممممممممما
 رخص .  نالمسح عَّ  الخفي ُناثالت ول سه،  ين أصز أن أسهلل عليه  ال؛ 

 أيضاا 

 قه ليسممممممد مسممممممأل نا، املال امل وممممممصب يف أل مسممممممألة  الما  المغصَََََ  :
ت كلم  حنن حمريو ر وممممة ا ن، فال تقصح: مال م وممممصب، تصلممممأ مبال م وممممصب، 
 ، ال،  مقا م  ميٌت   ر من جهة أن  قا الفعين ال يص ممممممممممممممف بأحمه طاعة أ ممممممممممممممالا
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لد  ة عوم والصلممممممممممصل الومممممممممم يهلل ال بو أن يكصن طاعةا،  قه مسممممممممممألٌة أ رم ا
اج  اي أن يكصن الفعين الصاحو ال أكن أن يكصن واج اا ويكصن ىرماا، ما أكن، 
 قه مسمممألة أ رم: )الومممال  يف الوار امل ومممصبة، الصلمممصل باملال امل ومممصب(  قه 

 ليسد معنا، حنن حمريو ر ص.

 املسهلل علل اخلفني ر وة.

َال: التيمم من اُرض المغص ب    س

ا ال  ا : يرج  ا، املسمألة الد هكرحما ا، ليي ا، مسألة أن  ال،  قا أيضما
 الر ص ال تُناط باملعا ة.

اها اآممممممممم ه ر مبا ُ ة عنه، ما جال النهة عن االآمممممممممم ه ار  االسَََََََت مار:
، وحومممممممممممين االحمقال، بأن  بالروث والعمثم وحنص ا  فإن اآممممممممممم ه ر بعمثم  أو مب  م 

ت مار االسَََ ُنال يوممممهلل؛ بقة أثٌر ال يُييله اال املال يوممممهلل االآمممم ه ار وال ال  
لكن لص أحمه أزاح النهاآمممممة باملال امل ومممممصب يطهر وال ال  االآممممم نهال  رخصََََ ، 

  هلل وال ما  هلل   هلل م  ا  . االآ نهال ليي ر وةا، فلص أزاله مب رم  

  قه القضية تقصح ل: كيف  هلل م  ا  ، والصلصل ال يوهلل م  ا   

ن با  أما إزال  الن اس  فهي مال ض   ُيشترط فيه الني  فه  قرب ،  ُن
  التروك.
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تيمم ال ُنملاح   ر: ما رأيكم ال ي م يف آمممممممفر املعومممممممية  يومممممممهلل، ملاها  
  ليس سبب التيمم أصاًل السفر، فالتيمم يُباح في الحضر.

 علل كين حاح اهاا الشرط اللان أن يكصن السفر م احاا.

 الشرط اللاليت أن يكصن السفر ماها  

، و ص آممممممفر أربعة بر ، وأربعة بر  كم : (دٍ رُ بَُ  أربع َ ) أن يكصن السممممممفر طصيالا
تسماول  قالصا: أربعة بر  أربعة فراآخ، والفرآخ كم ميين  ثالثة أمياح، وامليين كم 
هراي  آممممم ة  الف هراي، وكم حو القومممممر بالكيلصم    قه شمممممرحنا ا يف الورو 

 ح النا م: ، قايناللاليت من شر  اليا  ملا تكل نا عن املقا ير واملكايي

 لمملومممممممممممممممال  اجملمميحلمممممممة فمم مممممممو قومممممممممممممممر  
 

 بمممممممعمممممممو الممممممملمممممممالثمممممممني ومممممممان  ومممممممماحلمممممممة
 وفيمممممه مممممما فيمممممه من اامممممواح واخللف 

 
 مممممممممممممم مممممممممممممٌا عممممممممممممملمممممممممممممل اأمممممممممممممميممممممممممممماح 
 

 
 

 اه آمممممممممممممممممممد  الف هراي  آممممممممممممممممممماوم
 

 ميممممممميٌن علل املمممممممق مممممممب بال ف ممممممماوم
 من يقين ثالثة ا الف وحموممممممف ألف   

 
 قممممممممممممممممممممممممممممممماح بممممممممممممممممممممممممممممممماخلمممممممممممممممممممممممممممممممالف

 

 
 

 عممملممميمممممممه قممميمممممممين بمممممممالممملممم ممممممماحممممني السممممممممممممممممفمممر
 

 

 ليمممممممه واآمممممممممممممم قريف عوممممممممممممممر المفم صم ع
 ومت ما رمد من ال يان. 

 

 
اهاا علل املق ب، علل حسمممابات اأ ممم اب مسمممافة القومممر تسممماول تقري اا 
ماحلة ووان وثالثني كيلص، وليي الع ين علل هل ، ح  الشافعية حسابا م قري ة 
من  قا وليي ع لهم علل  قا، واملسممممألة أشممممرحما يف السممممابق أن املسممممألة  ة ا،  
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حسمممابية أقرب من كص ا مسمممألة فقهية، فاهللنابلة حسممم صا، وليسمممد كص ا مسمممألة 
 القضية قضية ا  الف فقهة.

يعا  ين  ليين املسمممممممممألة عنو اهللنابلة خي لف عن  ليين املسمممممممممألة عنو غي م  
ال تْصَََََََر الصَََََََالة إال فيما بين ومك  ال، كلهم اآممممممممم ولصا بثثار الوممممممممم ابة: "

 ".ما مك  والطائ وجدة، أو فيما بين مك  وعسفان، أو فيما بين

لكن ملا جاؤوا حيسممم صن  قه املسمممافة ا  لفصا يف ال قويرات، واملشمممهصر القل 
عليه الف صم يف عوممممممرحما: حسمممممماب اهللنفية، وابن ع و الم من املالكية، وما أ رل 
 مين  ص املع  مو عنمو املمالكيمة أو ليي  ص املع  مو اهلل أعلم، و ص: أن امليمين ثالثة 

نالا عليه ف كصن مسممممممافة القوممممممر واحمني كيلص م ، وأما  الف ومخسمممممم احلة هراي، وب
 علل املق ب فقو بيناه، واهلل أعلم.

وهلممقا ح  أ مممممممممممممم ممابنمما، ح  ال هصش، واملر اول يف ا حموممممممممممممممماف ملمما هكروا 
حسمممممممابات اأ ممممممم اب هكروا كالم ابن ع و الم، وهكروا كالماا البن حهر، م  

ا البن  ا البن ع ممو أ م يممقكرون املممق ممب، لكن هكروا كالممما حهر، وهكروا كالممما
الم، وهكروا كالماا من غيه يف كرل  قه اهللسممابات؛ أ ا ليي مسممألة مق  ية، 

 واهلل أعلم.

 (. َعتينِ َر   ٍ باعيى رُ  رُ صْ له قَ  نى سُ الراب  من شروط القور: )



772 
 

أن يكصن القوممر يف الوممال  الرباعية، فال يوممهلل القوممر يف الوممال  اللالثية، 
  اللناحلية، ويروم، و قا هكره الشممممممميخ ابن أيب زيو يف ك اب ال عامل وال يف الومممممممال

أن رجالا آمممألصه عن قومممر  مممال  امل رب، فقاح: حمعم،  قا حوييت رواه الويل ة 
يف مسممممممممممممممنمممو الفر وو، يعا مممما يريمممو أن يقصح: مممما أ رل، يريمممو أن يمممأش للنممماو 

رواه  ه حوييتب راحلب، يقصلصن: ما شمال اهلل مطل  اطالي واآ ، فقاح: حمعم،  ق
الويل ة يف مسممنو الفر وو، ما هكر ك اباا مشممهصراا يكصن يف م ناوح اليو، مسممنو 
الفر وو ممكن ما أووحمه، ف  يت الطالب عن مسممممممممنو الفر وو فصجووه، وباتصا 
ليل هم قرأوه من أولممه ا،   ره ممما وجممووا هلممقا اهللممويمميت أثراا، فهممالوا من الممورو 

أحما مسنو الفر وو ما وجوحماه، قاح: مسنو الفر وو اليصم اللان، قالصا: يا شيخ قر 
له حمسمممخة  ممم رم ووآمممطل وكمم الد عنوكم  ة الوممم رم، وأما الكمم فليي 

 هلا اال حمسخة واحو  واح قد، فهص مصجص  فيها.

 رُ صََْ له قَ  نى سََُ فاملقومممص : أن قومممر الومممال  ااا يكصن يف الومممال  الرباعية، )
قوممممر، تعا،، وآمممميقكر شممممرط  امي لل $املؤلف (، و نا بني َعتينِ َر   ٍ باعيى رُ 

تعا، اهللكم ال كليفة للقومممممممممممممر،  $يصجو شمممممممممممممرط  امي، و نا بني املؤلف 

القوممممر جاحلي وال ال  جاحلي وال واجب  آممممنة، القوممممر آممممنٌة، فالقوممممر أفضممممين وال 
 ا متام  القور آنة، واهللنفية يقصلصن بصجصبه.

 (.همِ  ْ قََ  يافَ ه أو خِ ريتِ قَ  رَ عامِ  قَ ارَ إذا فَ الشرط اخلامي للقور: )
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ارل تعرفصن عمامر القريمة  يعا ع ران القرية، اها فه(: ريتَِ قَ  رَ عَامِ  قَ ارَ )إذا فََ 
عممامر القريممة يعا ع ران القريممة، ال يصت، فممإها فممارل  ممقه ال يصت، وممما لمممممممممممممممابط 
املفارقة  أشممممممة بعو ا كم كيلص  كم فرآمممممممخ  كم بريو  ما لمممممممابط هل   عرفاا، 

ا عرفاا، مبا يكصن مفارقاا، يعا لص أحمه و مممممين ا،   ر بيد  لمممممابط هل  أن يفرقه
ه ما نُمن بيصت القرية، ومشممممممل بعوه  طصتني قام و مممممملل قوممممممر، يوممممممهلل  ال؛ 

 قا أحمد  صار ال يد، ال بو أن أشممممة مسممممافةا حيوممممين هبا أحمه فارل  فارقه عرفًا،
ا، واها كممان ممما يصجممو ع ران وبيصت، وتصجممو  يممام، ف  ارقممة  فممعممامر القريممة عرفمما

  يام قصمه، وال يوهلل له ال  ص ق ين هل .

ن له القومممممر، اها   ين وقد الومممممال  ق ين  اها فارل جاز له القومممممر، أو آمممممُ
املفمارقمة،   فمارل بعمو   صح الصقمد، يعا واحو يف املوينة أهن املؤهن لوممممممممممممممال  
المثهر، و مماح نا يف السمميار ، يعا ق ين حمقطة ال ف يش، فخرل و مملل بعو مفارقة 

ان يف ىطة من اثطات،  ين يقوممممممممممممممر وال ي م  اا هصر يقصلصن: يقوممممممممممممممر، ال ني
تعا، امجاعاا، وأما املق ب فإحمه يُ م، و ة من املفر ات؛  $وحكاه ابن املنقر 

 ، وج د عليه تامة.ُن الصالة وجبت في ذمته بدخ ل ال قت

تعمما، حمماالت  أممب فيهمما ا متممام، و ممقه اهللمماالت كم  $  هكر املؤلف 

 ا  احوم عشر  حالة، ال بو فيها من ا متام، وال أصز القور:عو  

 (. رَ حضًرا  م سافََ  فَ رَ حْ )وإن أَ  أوهلا:
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الرجين راكب يف الطاحلر ، قالصا: حان مصعو الرحلة، وتأ رت أحرف حضًَََرا: 
الطاحلر  يف املطار، وكان املطار  ا ين ال لو، فقالصا:  عصحما حمو ين حموممممممممممممملة، قاح: 

 اهللضر، يف الركعة اأو، طارت الطاحلر ، وفارقد ال لو، يك يناهلل أكم، أحرم يف 
ركع ني، وال يك ين أرب  ركعات  يك ين أرب  ركعات،  قه احوم عشمممممممممممممر  حالة  

 كلها ال بو فيها من ا متام، اهاا أحرم حضراا   آافر ال بو من ا متام.

 (.قافَ أو سفًرا  م أَ اللان عكسها: )

ر،   ين عليه الصقد و ص مسممممممافر،  مممممملل و ص يف الطاحلر  قام و مممممملل المثه
 ركعة     طد الطاحلر  وو لد ا، ال لو ي م وال يقور  أب عليه ا متام.

 (. رٍ فَ في سَ  رٍ ضَ حَ  صالةَ  رَ ََ أو ذَ اللاليت: )

ملا و ممممين ا، ال لو كان منشمممم ين بإجرالات السممممفر، وقط  ال قكر  وااصازات 
ن الصقد قو  رل، فقكر  مممال  وكقا، وحمسمممة أن ُيوممملة، ملا و مممين ا، ال لو وكا

 حضر  يف آفر ، يوليها امتام وال قور  امتام وجصباا.

 والعكي يقور وال ي م  

ح  عكسممممممممها ي م، و ص يف طريق العص  ، قاح: أ مممممممملة يف ها( سَََََََ كْ )أو عَ 
املطار، و ص يف بلو    ر، يف آمممفر، واحمشممم ين وحمسمممة، فل ا و مممين ا، بلوه تقكر 

قور  تامة، ملاها  أن عنوحما قاعو : أن الر وة   مال  السمفر، يوليها تامة وال
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اها ُوجو آممممم ٌب يُ يهلل ال  ص، وآممممم ٌب أن  من ال  ص حم لب آممممم ب املن  من 
 ال  ص.

الشََََََ  في الرخ  ي جب الرج ع ويعم بعضممممممممهم عن القاعو  بقصهلم: "
 "،  نا آ ٌب يُ يهلل وآ ب أن  ت لب املاحم .إل  اُصَ

 ممملل  لف مقيم، جال  ممماح نا من (: يمٍ ِْ مُ بِ  مى تَ )أو ائَْ  الومممصر  اخلامسمممة:
املطممار ا، املسممممممممممممممهممو الن صل، جممالي يف املمموينممة ثالثممة أيممام   يممق ممب ا، ع ر ، 
و مممين املسمممهو الن صل وا مام يف ال شمممهو اأ ي، و  ين  ممماح نا، مسمممافر  ص، 
يقصم ويممأش بركع ني، وال أممب عليممه أن يممأش بممأرب  ركعممات  أممب أن يممأش بممأرب  

 ت، وال أصز أن يقصم ويأش بركع ني، فيهب عليه ا متام.ركعا

فضمالا ع ا لص أ رك الوال ، لص أ رك الوال   قا والهلل، لكن لص مل يُورك 
اال ال شمممممممممهو اأ ي،  ين أصز له أن يُ م ركع ني، وال أب أن ُيوممممممممملة الومممممممممال  

ُتْم َفَصَّ  ا َومَ فمَ : »تامة  أب أن يوليها تامة، قاح   . «عَِتم  اا فَاَتُكْم فَ ا َأْدَرَْ

احل م مبقيم   قا  ا ر، لكن احل م مبن يشممممممممممممم  فيه، فيه(:     شَََََََََُ يَ  نْ مَ )أو بِ 
  ين يومممملة  لف واحو، قاح: واهلل ما أ رل  قا من أ ين ال لو وي م الوممممال ، 
وال  ص مسمممممممممممممافر، وال يصجو قراحلن، ال يصجو غل ة  ن، والشممممممممممممم   نا تسممممممممممممماول 

ممماها قمماح بعممو  ممقه املسممممممممممممممألممة  قمماح: "اها وجممو  اأمرين، وهلممقا يف الروض عنمموك
 شخص عليه أمارات السفر" هكر  قه املسألة.
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اهاا الحمثصا  نا: الشممم  يف  قه املسمممألة يُقومممو به مطلق ال    وال تسممماول 
اأمرين  تساول اأمرين، ويف مصال  قلنا: مطلق ال   ، أما  نا ف ل ة المثن، لص 

فر، كمممين النممماو،  مممقا البي احرام غلمممب علل  نمممه،   مممين ىطمممة يف طريق آمممممممممممممم
والرجاح ويف الطريق، و ممممممملل بالناو اماماا، فأمار  عليه أمار  السمممممممفر، قاح:  قا 
أكيو يقومر، فو ين بنية القوممر، يوممهلل هل  وال ال  يومهلل ويقوممر الوممال ، أما 

 الش  فهنا تساول اأمرين ال يصجو أمار  تصلهلل أحو اأمرين.

 (. هاعادَ وأَ  تْ دَ سَ ها ففَ ه إتمامُ مُ زَ َّْ يََ  بصالةٍ  فَ رَ حْ )أو أَ  السا و:

ا، ا مام مقيم، يليمه االمتام وال ال  قا املأمصم،   مممممممممممممملل  لف ا ممام مقي ما
يليمه ا متام، ففسممممموت  قه الومممممال  اما احم قض ولمممممصؤه،  رجد منه ريهلل، أل 
آ ب من اأآ اب فسوت الوال ، ه ب وتصلأ وجال يولة احم هد اا اعة، 

ة ُن هذه إعادةه لَّصََََال، يليمه أن يومممملة الوممممال  تامة؛ ا ن آمممميومممملة منفر اا
 ، والوال  الد أ ين هبا وج د عليه تامة.التي أخَ بها

 ها(. إحرامِ  عندَ  رَ صْ َْ الْ   ِ نْ أو لم يََ اهللالة اللامنة: )

اها   ين املسافر يولة الوال ، ومل ينص القور، يليمه ا متام، اهاا حمية القور 
ا شممممرٌط لكن فيها شممممرٌط، وآمممميأش معنا يف ال  اب القل بعوه: أن حمية اا   أيضمممما

 تفويين حمقكره بعو قليين ان شال اهلل، أو مل ينص القور.

 الْصر(.   ِ يى في نِ   ى )أو شَ 
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  ين يف الوممممممممممال  و ص يشمممممممممم ، قاح: أحما كمت بنية القوممممممممممر وال ما حمصيد 
 القومر  حمقصح: ترج  ا، اأ مين، شككنا يف الر وة، وجب علينا أن حمرج  ا،

 اأ ين.

 (. افٍ أيى  أَثَر من أربع ِ    إقام َ  َ )أو نََ 

:  ممماح نا جال من مومممر، وو مممين ا،   قه اهللالة العاشمممر ،   ين ال لو ملالا
املوينة، حميح يف مطار املوينة و ص ينصل أن أكيت يف املوينة الن صية علل آمممممماكنها 

تولة  مأفضمين الومال  وال سليم ملو  أرب  أيام وآاعة، يعا كم  ال  يولة  ك
يف املسمممممهو الن صل  قاح: أ رك يف املسمممممهو الن صل ان شمممممال اهلل واحو وعشمممممرين 

  ال ، ماها حمقصح له:  ين أصز له القور وال أب ا متام  قاح: أب ا متام.

اهاا اهللو اأعلل للقومممممر  ص ماها  عشمممممرين  مممممال ، اها زا  عليها، لص واحو 
  أوح عشمممرين  ممممال ، ويفعشمممرين  ممممال  ليي له أن يقومممر،  ين أصز يقوممممر يف

اأ ي   ة الد ي م، وال من أوح فرض أممب عليممه ا متممام  من أوح فرض أممب 
عليه ا متام، ما أصز أن يقومممممممممممر، ما يقصح: واهلل أحما أقومممممممممممر أربعة أيام والياحلو ال 

 أربع ِ  أَثَر من   إقام َ  َ أو نََ أقوممممر، ال، ال أصز له القوممممر، و قا معىن قصله: )
 (.افٍ أيى 

 املع  و: حو هل  بالولصات.و 
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 مين يُ وممممممممممممممصر أن يكصن أكلر من أربعة أيام، وال يكصن أكلر من عشممممممممممممممرين 
 ممال ، وال ما يُ وممصر  ممكن، و مملد طاحلرته ا، املوينة السمماعة السممابعة  مما اا 
يصم اأحو، واالثنني واللالثال، واأربعال، و روجه من املوينة الساعة اللاحمية عشر 

شممممممممممر اال رب ، أكلر من أربعة أيام وال ال  أكلر من أربعة أيام، ق ين المثهر، اثنا ع
لكن أكلر من عشمرين  ال   ال، عشرين  ال  فقط، ما رأيكم يقور وال ي م  

َّ  اُقام  ه عزف عُنعلل ع ار  املؤلف لص أ قحما بمثا ر ع ارته فإحمه ال يقوممر؛ 
ر؛  قا يقومممممممممملكن املع  و حو هل  بالومممممممممملصات، فنقصح:  أَثر من أربع  أياف،

  ه لم يمك  أَثر من عشرين صالًة، واهلل أعَّم.ُن

 املسألة اأ ي  و ة اهللا ل عشر ممن ال أصز له القور، من  ص  

ان مَ    .(مى تِ يُ  ه أنمَ زِ لَ  دٍ ََّ ببََ  ي اُقام َ  ِ نْ ه، وال يََ ا معه أهَُّ حً الى )أوَ 

 ين قا رجين فق طان يف آممممممممممممممفينة، مال ، عنوه آممممممممممممممفينة ها ب  ت  هبا ينق
بضممممممممماحل ، وأين يسمممممممممكن  أين بلوه  أين أوال ه أين زوج ة  قاح: زوجد معة يف 
السمفينة، لوينا غرفة حمق ب وحمأش يف  قه ال  ار، فهقا  ين يقومر يف آفره و ص 

ن في السفين  حكمه حكم المْيم.ُن  يف السفينة  ال   ه سَا

، يأمممما لص مل يكن معمممه أ لمممه، تمممارك أ لمممه يف ال لمممو، ويمممق مممب ملالا أآمممممممممممممم ص 
أآمممم صعني، شممممهر،   يرج  فيهلي م  أ له مخسممممة أيام،   يق ب يف ع له،   
يرج  ا، أ له، فهقا يقومممر، ملين ا ن آممماحلق ملالا شممماحنة يق ب ويرج ، لكن 
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 ين بي ه شمممممماحن ه  ال، يرج  بعو مو  ويسممممممكن عنو أ له، ويرم أوال ه و كقا، 
حمه ال ينصل معه أ له، وأ فهقا له أن يقومممر يف كين آمممفر، وهلقا قيو ا املؤلف بأحمه

 ا قامة يف بلو، أما لص كان ينصل ا قامة ب لو، أو ليي معه أ له فإحمه يقور.

  هكر املؤلف أرب  حاالت  يقور فيها، وهكر ا لصجص  اشكاح  أو  الف، 
 ما  ة اأرب  حاالت  

ََََّ  أبعَدهما(:  َان لَه طريَْان َفسَََََََََََ قاح: أحما اها ه  د ملالا بلو  )وإنَ 
)كل ة غي ...ة من املوينة، ماها يصجو عنوحما بلو  آمممممم ني كيلص وال آمممممم عني  قري 

أثنال السممممممي كم يا شمممممميخ  ماحلة كيلص، يصجو طريق ( 01:15:55 -مسمممممم صعة 
حما ها ب ا، ا ها، قاح: أ املليليهللآممممممم ني كيلص،  املليليهللو ومممممممر مخسمممممممني كيلص  

ا ن، ملمماها  أن  ممق، من أين تممق ممب  قمماح: أحممما ها ممب من الطريق الفالاملليليهلل
الطريق أمجين، يصجو فيه  ضممممممر  وكقا، كم مسممممممافة الطريق  قاح: مسممممممافة الطريق 
ماحلة كيلص،  لصحما اشمممممة الل احمني، علل القصح املشمممممهصر، علل أن القومممممر واحمني، 
قاح: يصجو طريق ثان كم  قاح: مخسممني كيلص، فق  صا، اثنني، آمميار  ه  د من 

، ليليهللاملاك الطريق، واج  عصا يف تلمم  ال لممو  ممقا الطريق وآمممممممممممممميممار  ه  ممد من ه
  العبرة بمسََََاف ُنوآمممممكنصا م  بعض،  ؤالل يقومممممرون، و ؤالل ال يقومممممرون؛ 

ا  قه العم  مبسممممافة الطريق، اها  الطريَ، ال بالمسَََاف  الم ج دة عَّ  الخريط ،
اهللالة يقومممممممممممممر فيها، لص آمممممممممممممل  طريق أبعو ا، بلو  قريب، أ ق طريق أبعو، ما 
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حم  يقور، لكن اها أ ق اأبعو ليفطر وليقور، فهين أصز له  ال أ رل، يصجو ما
 اهلل أعلم.

 َصَر(. في آَخَر قَ  رٍ فَ سَ  صالةَ  رَ ََ أو ذَ اللان: )

 اها هكر  ال  آفر يف آفر

هُ  ف،ر  اهال، و،أ،زع،هممممممم،  مممممممما  ب، مهن آمممممممممممممم،
 

هُ  الع،يمه ي،يم،عمممممممُ ر  بمممممممه فم،  ر،أُل اه، آمممممممممممممم،
 

 
 
 

يُن و،  ص، يفه حممممممممه ا  ممممممممُ أ،اممممممممَّ ركممممممممين  كمممممممم،  مممممممممُ
 

هُ  قر،عممممممُ هه يمممممم، ين  بهف،ضمممممممممممممممممممماله اللمممممم،  ُمص،كممممممَّ
 

 

آمممممممممممممممافر من املمموينممة ه ممب ا، الريمماض، أ ل طل ممه من الريمماض ه ممب ا، 
القويم، أ ل طل ه من القويم ه ب ا، الطاحلف، يف الطاحلف تقكر أحمه ملا كان 
مسممافر يف الرياض حمسممة أن ُيومملة المثهر، ا ن يوممليها يف آممفر، يوممليها قوممر 

يوممممممليها قوممممممر، ا ن  ممممممال  آممممممفر يف آممممممفر، ال يصجو مصجب لإلمتام  وال متام 
.  أ الا

 (. إقام ً   ِ نْ ولم يََ  سَ بِ وإن حُ اللاليت من الوصر: )

ُح ي يف ال لو، ها ب ي  شل وحميح يف املطار عنوه مشكلة ما أ ق تأشي  
وال عنوه أل مشمممممكلة ملالا أ قوه وولمممممعصه يف السمممممهن، ماآمممممكني الرجاح كان 

مني ينهة شممممم ل ه ويعص ، ولمممممعصه يف السمممممهن، فل يت يف السمممممهن حماول ألي يص 
ا، عافاحما اهلل واياكم.  بض  آنني، قاح املؤلف:  قا مل ينص ا قامة، قور أبوا
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ِ  إقامٍ  يى  نِ بال حاج ٍ  ضَََََا ِ لَْ  قافَ أو أَ الراب  من اهللاالت الد يقوممممممر فيها: )
 ا(.دً بَ َصَر أَ قَ 

ل لمموان، ممماها عنمموك  قمماح: عنممول أقممام بال حميممة اقممامممة، ه ممب ا، بلممو من ا
معماملمة أريمو امماز ما، ه ب ا، أحو الصكاالت، وال أحو ال نصك، وال أل مكان، 
ا،  قاح: عنول مصلصي معني، فق ب، اليصم اأوح قالصا: املص ف غاحلب احلد غوا
أل ل اهللهي، وكممان ينصل الرجصي يف حمفي اليصم يف املسمممممممممممممممال، أل ل اهللهي، جممال 

ا ان شممممممال اهلل يكصن مصجص اليصم اللان، قاح جال  ،: واهلل موت ا جاز  احلد غوا
اليصم اللاليت قالصا: املص ف مصجص  ولكن ما  ص  مممممممممالحي ه يشممممممممم ط أن يعطي  
مصافقمة املموير العمام، ه مب ا، املموير العمامل، قمالصا: يصجمو اج  ماي، قاح له: احلد 

ا، أتل اليصم ال ممال، قممالصا لممه: ه ممب أجمماز  احم مثر مخيي مج هلي عممة ويعص ، فغمموا
علل  قا اهللاح عشممممممممممممممر  أيام، يقوممممممممممممممر يف  قه اأيام كلها، اال اها حمصم ا قامة 

 هللاجة، و ص يعلم أ ا ال تنقضة اال بعو اأربعة أيام.

حمقصح له: ماها عنوك  قاح: أحما عنول أريو أن أشمممممممم  ين، أحو م طلب ما 
عا يصمني يممد وأرج ، يأن أبا لممه بي ماا، كم متكمميت  قماح: واهلل مما أ رل، أبا ال 

 أو ثالثة  قاح: ال، أقين شةل عشر  أيام، فال أصز له القور وال ال  ص.

اها كان يعلم أ ا تنقضة يف مو  تييو علل أربعة أيام ما تنقضة يف أقين من 
هل  ليي له أن يقوممممممممممممر، أما اها كان ما يورل، يقصح: ان شممممممممممممال اهلل يصمني أو 

 ا يصجو مشكلة.ثالثة، واهلل متو ت  ارت شهر م
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تعا، ا، اا  ، وأيه ا أوآممممم : اا   وال القومممممر   $  احم قين املؤلف 

 اا   أوآ ، ويف اا   مساحلين:

  : حاالت جصاز اا  ، م  أصز اا   المسعل  اُول 

  : اأفضين يف اا   ال قومي أو ال أ ي المسعل  الثاني 

  : شروط اا  .المسعل  الثالث 
 ز ال ما ما هي حاالت ج ا 

عنمموحممما حممال ممان أصز اا   فيهمما بني المثهرين والعشمممممممممممممممالين، وعنمموحممما ثالث 
 حاالت أصز اا   فيها بني العشالين فقط، وال أصز بني المثهرين.

 أما جصاز اا   بني المثهرين والعشالين قاح: 

َه: يَ   (. هرينِ الظ   بينَ  اُ مْ  َ الْ    زُ )فص

يف اا   بني اا عة والعومممممممر  ال  ما المثهران  المثهر والعومممممممر، ما تقصلصن
أصز، املع  مو يف املق ب عوم جصاز هل ، الومممممممممممممم يهلل يف املق ب: أحمه ال أصز 
اا   بني اا عة والعوممممممر، املسممممممألة  الفية مشممممممهصر ، لكن املق ب عوم جصاز 
هل ، ما أ   بني اا عة والعوممممممر، ما الوليين أن اا عة ال جُت   م  العومممممممر  

والسمممممممؤاح الوممممممم يهلل أن يُصجه السمممممممؤاح ملن يقصح بااصاز،  حمقصح: السمممممممؤاح  طأ،
فنقصح هلم: ما الوليين علل جصاز اا   بني العوممممممممممر واا عة  أن اأ ممممممممممين  ص 
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ڻ ڻ ۀ ۀ )جصاز اا   وال اأ ممممممين عوم ااصاز  اأ ممممممين عوم ااصاز: 

 ، ال أصز أن تولة.[103]النساء/( ہ ہ ہ ہ ھ

وم جصاز اا   بني امل رب لص أتل أحمممو م قممماح لممم : مممما الممموليمممين علل عممم
والعومممممر  العومممممر ال جُت   م  امل رب ما الوليين علل هل  أعطا الوليين، عنوك 

 نُ ليمين  تقصح لمه: أحممد املطمالمب بمالموليمين علل جصاز اا   بني الوممممممممممممممالتني؛ 
َ صالٍة في وقتها،   فكقل  اا عة.اُصَ: ال بد من أدا َ 

 والعشاين ما  ا  امل رب والعشال.

  اال بني المثهر والعومممممممممر، أو بني امل رب والعشمممممممممال، ما يصجو عنوحما وال مج
 مج    ر. 

 

 

 (هرينِ الظ   بينَ  اُ مْ  َ الْ    زُ يَ )

قصله: أصز اا  ، عرفنا أن القومممر ما حك ه  آمممنة، أو اا   ما حك ه  
جاحلي، ما حمقصح: آممممممنة، ولكن جاحلي، واهللنفية حمازعصا يف املسممممممأل ني: القوممممممر قالصا 

 اجب، واا   قالصا: ال أصز اال يف اهللىل، يف مي لفة ويف عرفة.فيه: أحمه و 

 إحداهما(. تِ قْ في وَ  شائينِ العِ  وبينَ  هرينِ الظ   بينَ  اُ مْ  َ الْ    زُ )يَ 
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 يف حال ني:

 ٍر(. صْ ِر قَ فَ )في سَ  اأو،:

يف آفر قور بالشروط الد آ ق هكر ا، وال حاجة  عا  ا، والسفر القل 
ار ا يكصن مطلق السممممممممفر، وتار ا يكصن آممممممممفر القوممممممممر، ف ن تعلق عليه اأحكام ت

املسمممماحلين الد يُعلق علل آممممفر القوممممر: ال  ص لل سممممهلل علل اخلفني ثالثة أيام، 
 تقكرون وال ال،  قا آفر القور.

تصجو مسممماحلين مطلق السمممفر، ومنها مسممممألة، من يقكرحما  مرت معنا يف باب 
 شروط الوال ، يف شرط اآ ق اح الق لة، ما  ة  

ٍب في سفرالومال  علل الراحلة ) ٍَ سَائٍر رَا مطلق  (، السمفر  ناكولمتنف
السممممفر، ح  لص شممممخص ها ب مسممممافة عشممممر  كيلص، فله أن ي نفين علل الراحلة 

 علل ما هكرحماه، وأما اا   فخاٌص بسفر القور.

 اللان مما أيي اا   

لقل يل قه ا ضوليي  قا حوممممممممر، املري(:  ه ْى شَََََََ ه مَ ه بترَِ ُْ حَ َّْ يََ  رضٍ مَ )ولِ 
مشممقٌة بأ ال كين  ممال  علل حو ، يقصح: ال أآمم طي ، اها  ممليد كين  ممال  يف 
وق ها تصجو مشمممممممممممقة شمممممممممممويو   ارجة عن املع ا ، حمقصح: امج  بني الومممممممممممالتني، 
واا   أعم من هلم ، بمين ان بعض اأ مممممممممممممم ماب وهكره يف  ليمين الطمالب، ويف 
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َََ عََذأحمممو الك مممابني ا قنممماي واملن هل أو فيه ممما: "   ٍر ُي يز ترك ال مََاعََأنَ 
 ".ي  ز له ال ما

 طي ، أما مريض ال يل قه مشمممممممممقة يسممممممممم (: ه ْى شََََََََ ه مَ ه بترَِ ُْ حَ َّْ يََ  ريضٍ مَ )ولِ 
، يصجو  الف يف النسمممممممممخ بعضمممممممممها ملريض وبعضمممممممممها  حمسمممممممممخ ان: ملريض وملرض 

؛  ، واأقرب من جهة السيال وملريض   ه قال: ولمريٍض يَّحُْه. ُنملريض 

 ها بني المثهرين وبني العشالين، يصجو عنوحما حاالت اتان اهللال ان أ   في
ال ُأ   فيها اال بني العشممممممالين امل رب والعشممممممال فقط، ال ُأ   فيها بني المثهر 

 والعور، ما  ة 

 (. يا َ الثِّ  َ  بُ يََ  رٍ طَ مَ لِ  نِ يْ  َ شاالعِ  )وبينَ 

مطر ي ين اللياب، يعا يقصح: لص  رل ا، املسممممممممممممهو يصجو مطر، املطر ي ين 
اب، والشممممرط: كصن املطر ي ين اللياب، ال كصن اخلارل ت  ين ثيابه، قاح: اهلل و اللي

هلل معة ممثلة، وأركب السيار ، وأ ين ا، املسهو وال قطر ، ما يوي ا من مطر 
شممممممممةل، بين قاح: أحما طريقة ا، املسممممممممهو ممثلين كله، بين أحما مع كف أ ممممممممالا يف 

 املنيح،  اب، لكن أحما أ لة يفاملسهو، بين أحما أ لة يف املنيح وحميح مطر ي ين اللي
كين  قه الومممممممصر أصز فيها اا   بني امل رب والعشمممممممال علل املسمممممممألة، وآممممممم أش 

 ا ن.

  كقل ، وحين أثر املطر.(: ٍَ حْ )ول َ 
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 مقا اللاليت، اهاا  قه اأحصاح ااصية اللالثة الد (: باردةٍ  ديدةٍ شَََََََََََ  يحٍ )ورِ 
 أصز فيها اا   بني العشالين.

لة حما ا ق ين قليين:  ين الر وة   ص مبن خيرل من بي ه ويواملسألة الد هكر 
حميلد أمطار  ه(  في بيتِ َّى )ول  صََََََََ  يف املسممممممممممهو  ال، ال   ص به، وهلقا قاح:

شممويو ، و مماح نا  مملل يف املنيح م  أوال ه، قاح: أ مملة امل رب والعشممال مج ، 
  ها رخص ه، ف ذا نزلت عمت.ُنله هل   له هل ؛ 

ا: ِِْه تحتَ  سَََََََ دِ في مَ  )أو اللان أيضممممممممما اط، طريقه آمممممممممابسَََََََاباٍط(:  طري
السمماباط ممثلة، بينه وبني املسممهو كين الطريق ممثلين، ال يوممي ه املطر وال ي ضممرر 

 به، أصز يق ب ا، املسهو وأ   معهم وال ال  أ   معهم.

املسممممممممممممألة الد تلة هل  يف  قا ال اب، و ة مسممممممممممممألة:  ين اأفضممممممممممممين مج  
 ال أ ي، أيه ا أفضين  ماها يقصح ال قومي، أو اأفضين مج  

 َُ َُ  َُ عْ فِ  َُ ضَََََ فْ )وا ص اأرفق، فإها  اأفضمممممين  (: وتْديمٍ  عخيرٍ به من تَ  َِ فَ رْ ا
كمان املريض اأرفق به ال قومي، حمقصح: ال قومي أفضممممممممممممممين، اأرفق به ال أ ي يكصن 
ال أ ي أفضمممممممممين، ان تسممممممممماويا يكصن ال قومي وال ال أ ي  عنوك يف النسمممممممممخة من 

 وتقومي،  قه طي ة  قه، املق ب: ان تساويا فه   ال أ ي أفضين. تأ ي  

  احم قين املؤلف ا، شمممممممممممروط اا  ، واا   عنوحما مج  تقومي  ومج  تأ ي، 
  ما شروط مج  ال قومي  عنوحما ثالثة شروط، هكر ا املؤلف بقصله:
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ُُ  في وقتِ  اَ مَ )ف ن جَ    َ يى نِ  ُترطَ اشََْ ثالثة شممروط، ما  ة  )( ُتِرطَ   اشََْ ولَ ا
 ها(. إحرامِ  عندَ  اِ مْ  َ الْ 

حمية اا   عنو احرامها، يعا احرام اأو،، فال بو أحمه ق ين أن يكم للوال  
اأو، عنو تك ي  ا حرام و ص حماو  اا  ، فلص   ين يف الومممممممال  اأو، ال ينصل 
اا  ،   بمموا لممه أن أ  ، ليي لممه أن أ   علل املممق ممب،  ممقا فيممه  الف، 

 ل: املق ب، حمعم  قا املق ب، لكن املسألة فيها  الف. تقصل

اللممان: املصاال ، اهاا اأوح: النيممة، وم  تكصن  حميممة اا   عنممو احرام اأو،، 
 اللان: املصاال ، وما لابط املصاال   

َبٍ  اتِ برَ  َُ طُ بْ ويََ  ،في ٍ خَ  ضَََََََ  ٍ ووُ  إقام ٍ  ْدارِ مِ هما إال بِ بينَ  قُ رى فَ وال يَُ قاح: )
 هما(. بينَ 

اهاا ال بو من املصاال  بني الومممالتني اجمل صع ني مج  تأ ي وال تقومي  حم كلم 
عن مج  ال أ ي وال ال قومي  ال قومي، و قا الشمممممممممرط ال ُيشممممممممم ط يف مج  ال أ ي  
ك ما آمممممممممممممميمأش،  مقا شممممممممممممممرٌط فقط يف مج  ال قومي، و ص ماها  املصاال ، أال يُفرل 

، ال فريق الممقل ال ال ي طممين، وفيممه تفريق يُ طممين بينه مما، ال فريق بينه مما فيممه تفريق
ين، قاح: (، وال فريق القل يُ طفي ٍ خَ  ضََََََََََ  ٍ ووُ  إقام ٍ  ْدارِ مِ إال بِ يُ طين، قاح: )

 يف.(، أو بفا ين  طصيين أكلر من قور اقامة  وولصل   فهماَبٍ  بينَ اتِ برَ  َُ طُ بْ ويََ )

 اللاليت من شروط اا  ، مج  ال قومي، ما  ص 
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ُُ هما وسَ افتتاحِ   ج ًدا عندَ مَ  رُ ذْ العُ  )وأن يك نَ    (. ولَ الِف ا

 العقر امل يهلل لله   ال بو أن يكصن يف ثالثة أوقات يكصن العقر مصجص :

  :ا ه اشََََترطنا ني  ال ما، إذً ُنعنو اف  ا  الومممممال  اأو،؛ اُول
فإها مل يكن العقر مصجص  عنو اف  ا  الومممممممال   العذر غير م ج د،
   .اأو، فال أصز اا

 :أن يكصن العقر مصجص اا عنو آمممممممممممممالمه من الومممممممممممممال   اُمر الثاني
 اأو،.

 : أن يكصن العقر مصجص اا عنو تك يه للوال  اللاحمية.  الثال 
واحو يريو أن أ   لل طر، كم لوممممال  امل رب والسمممم ال  مممم ص، وليي يف 
السمممم ال من آمممم اب  وال قيي، كم و مممملل ركعة ركع ني، بوأت السمممم ب والرعو 

حميح مطر شمممممويو، فسممممملم من الومممممال ، قاح: حمقصم وم  ، ما رأيكم: أ    ال و 
 العذر لم يكن م ج ًدا عند افتتاحه اُول .  ُنأ  ، ملاها  

اللان: عنو آمممممالمه من اأو،، ملا آممممملم اأمطار مصجص   من بعو العومممممر، 
ال شهو  ينو  ين وكم لومال  امل رب واملطر شمويو، وملا جال يف الركعة اأ ي  ق 

؛  ََاحمقط  املطر، واحمقطعممد  ثمماره، ممما يصجممو وحممين تقصح ملالا : أنََه ه قََد يََُْالُن
ال، ممما يصجممو وحممين، فسمممممممممممممملم، قمماح:  لصحممما م    ي  ز ال ما ل ج د ال حَََ،

 اح ياطاا أكن أن ينيح مطر،  ين هلم أن مجعصا  ليي هلم أن أ عصا.
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لم مسممممم  ر ح  آمممممكم لومممممال  امل رب، املطر شمممممويو ق ين أن يكم، واملطر 
من  مممممممممممال  امل رب، وكم لومممممممممممال  العشمممممممممممال، وبوأ يقرأ الفاكة احمقط  املطر، ي م 

 د ه م جُنالومال   حمعم، يك ين، وال يضمره هل ،  الص اا    نا   يهلل؛ 
  عند افتتاحهما وسالف اُول .

 مج  ال أ ي له شرطان ما  ا  

ُُ  في وقتِ  اِ مْ  َ لْ ا  َ يى نِ  ُتِرطَ اشَََْ  الثاني ِ  في وقتِ  اَ مَ )وإن جَ    قبَ أن ولَ ا
 ها(. َِّ عْ عن فِ  َْ ضِ يَ 

 اهاا اها مج  مج  تأ ي حمش ط شرطني:

الشممممرط اأوح: النية، والنية ُتطلب  نا يف وقد اأو،، يعا أحمد ملا أ رت 
الوال ، ا ن  ال  م رب، ملاها ما تولة  قاح: ما أ لة أحما حماو  اا  ، أما 

أ ة ما عنول وقد،  لينا اهلل ييسمممممممر ا، أ ر الومممممممال   قاح: ما أ ممممممملة واهلل يا
ح   رل وق هما و ص ال ينصل اا  ، فهقا يأ  بقل  وتع م  ممممممممممممممالته يف وقد 
 إالالعشمممال أ ال وال قضمممال  قضمممال، و قا مر معنا يف أوح ك اب الومممال ، قاح: )

 (، اهاا  قا الشرط اأوح.هاطِ رْ بشَ  ٍَ غِ تَ شْ مُ ولِ  اَ ال مْ  لناوٍ 

(: يعا لص أحمه أ ر  مممممممال  امل رب ح  بقة علل يضََََََ عن فعَّهاإن لم )
وق ها  قيقة، قاح:  الص أحمصل اا  ، ما بوت له حمية اا   اال بعو ما لممممال 

 الصقد عن فعين الوال ، يأ  بقل  أيضاا.
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 (.الثاني ِ  تِ قْ وَ  خ لِ إل  دُ  رِ ذْ العُ  واستمرارِ الشرط اللان: )

 ر ا،   صح وقد اللاحمية، ملاها جت    أن يكصن العقر امل يهلل لله   مسمممممممم 
قاح: أن مسافر، قاح: آأؤ ر وأمج  مج  تأ ي، فص ين ا، ال لو ق ين أن خيرل 
وقد الوممممممممممال  اأو،، قاح:  الص أحما حمصيد اا   أؤ ر ا ا، وقد الوممممممممممال  

إل   رِ ذْ لعُ ا واستمرارِ اللاحمية، ال، ما أصز تؤ ر ا،  ليها ا ن،  قا معىن قصله: )
 (.الثاني ِ  تِ قْ وَ  خ لِ دُ 

   احم قين ا، فوين يف  ال  اخلصف، ف اها قاح 

حمقف،  ص  رٌو قومممممممممممممي حم وأ به ان شمممممممممممممال اهلل يف بواية الورو القا م واهلل 
أعلم، و ملل اهلل وآملم علل حم ينا ى و ، وعلل  له و   ه أمجعني، وأع قر عن 

 اأآئلة اليصم، اتركص ا لل و؛ أن عنول ىالر .
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 العشرون الدرس

بسممممم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل، و مممملل اهلل وآمممملم علل حم ينا ى و  وعلل  له 
 .و   ه أمجعني

 أما بعو: 

أن يفقهنمما يف المموين وأن يعل نمما ممما ينفعنمما وأن ينفعنمما مبمما  فنسممممممممممممممأح اهلل  
عل نما، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  مممممممممممممماهللاا احمه ول هل  والقا ر عليه،   أما 

عو فكنا قو و مممممملنا يف شممممممر  ]زا  املسمممممم قن  يف ا  وممممممار املقن [ يف الفقه علل ب
 ا، باب  ال  اا عة. مق ب ا مام أمحو 

اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني وال عووان اال علل المثاملني، و ممممملل اهلل 
 وآمممممملم وبارك علل حم ينا ى و  وعلل  له وأ مممممم ابه أمجعني، اللهم اغفر لشمممممميخنا

 ولصالويه ولل سل ني يا رب العاملني.

-)فصَ: وصالُة الخ ِ  َصحىْت عن النبيِّ تعا،:  قاح املونف 
ََ  -َصَّى  اهلُل عَّيه وَسَّىمَ   معه في بصفاٍت ََُّ ها جائزةه، وُيْسَتَحب  أن َيْحِم

َسْيٍ  ونحِ ه( َُِّْهَ   .صالِتها من السالِح ما َيدفُا به عن نفِسه وال يَُْث

 يف  قا الفوممممممممين ي كلم املؤلف  )فصَََََََ(تعا،:  ملؤلف قاح ا
 عن أحكام  ال  اخلصف، وفيه مسأل ان: 
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 .املسألة اأو،:  فا ا 

 .املسألة اللاحمية: ما ُيس  ب فيها 

 بوفات  ُكلرها جاحليٌ ( فقاح: ) ، َّدن عن النُ   أما صفاتها:

 فات  م عو  تعا، يف كين ع ا    ور ت بوممممممممممم و قه قاعو  ا مام أمحو 
أن الكين جاحلي، ولكن قو خي ار بعض  قه الوفات فيهعله  ص املخ ار، و ال  

 بوفات  م عو   كلها جاحلي . اخلصف   د عن الن  

 ص ما جال يف حوييت غيو  هات الرقاي أن  لكن المختار من هذه الصََََََََفات 
 ممممممملل قسمممممممم الناو ا، طاحلف ني، فوممممممملل بالطاحلفة اأو،  الن  

للركعممة اللمماحميممة أطمماح فيهمما وأمتممد الطمماحلفممة  ا قممام الن  ركعممة، فل مم
اأو، الركعة اللاحمية أحمفسمممممممممممممهم أمتصا أحمفسممممممممممممممهم   آممممممممممممممل صا واحموممممممممممممممرفصا، والن  

   قمماحلم، فممو لممد الطمماحلفممة اللمماحميممة وأ ركممد الن 
فل ا جلي لل شممممممممممممممهو اأ ي  يف الركعمة اللاحمية فو لصا م  الن  

يف ال شمممممممهو اأ ي  ية، ويوركصا الن  أطاح وقامصا ليأتصا بركعة  ثاحم
 وآلم هبم،  قا  ص املخ ار، ولكن الوفات اأ رم الد ور ت أيضاا جاحلي .

 ممال  اخلصف قوممر وال متام  متام اال اها كاحمد يف  وهَ الخ   يُبيح الْصََر  
آمفر، اها كاحمد يعا العقر للقومر  ص السفر وليي اخلصف، فاخلصف مبهر ه ال 

 يُ يهلل القور.
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 ما ُيس  ب فيها، ما ُيس  ب يف  ال  اخلصف ما  ص  المسعل  الثاني :

ََ معه في صالِتها من السالِح ما َيدفُا به عن نفِسه وال  َتَحب  أن َيْحِم )وُيسَْ
َسْيٍ  ونحِ ه( َُِّْهَ   يَُْث

 محين السممال  مما يوف  به هذا المسََتحب الذي يخت  بصََالة الخ   وه :
 ال أنعه من ا تيان هبيئات الوال .عن حمفسه، لكن ال يُلقله، و 
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 ا، باب  ال  اا عة.   احم قين املؤلف 

 )باُ  صالِة اْلُ ُمَع ِ قاح: 

ٍر ُحرٍّ ُمَكَّىٍ  ُمسٍَِّم مْستََْ ِطٍن ببناٍ  اسُمه واحده ول  تَََفرىَق ل ََ َى َذ يس تََََّْزُفَ 
َسَفَر َقْصٍر وال  ِفرٍ بيَنه وبيَن المسِ ِد أَثُر من فََْرَسٍي، وال َتِ ُب عَّ  مسا

َُفى فيه ِْْد به ولم َيِصحى أن يََ َع ا، َعْبٍد وامرأٍة، وَمن َحَضَرها منهم َأْجَزأَْته ولم تََنَْ
ََْدْت به، وَمن َصَّى  الظْهَر ِممىْن ع َع َّيه وَمن َسََْطْت عنه لُعْذٍر َوَجَبْت عَّيه وانَْ

ََ صالِة اُماِف لم َتِصحى  ْب ُب عَّيه، ، وَتِصح  ِممىْن ال َت ِ ُحض ُر اْلُ ُمَعِ  قََ
َُ حت  ُيَصََِّّي اُماُف، وال َي  ُز ِلَمْن تََََّْزُمه السَفُر في ي ِمها بعَد  َُْفَض وا

 الزواِل. 

َه: ُيْشتَََرُط لِصحىِتها ُشروطه ليس منها إذُن اُماِف: أَحُدها ال قُت، وَأوىلُه  فص
تُ  أوىُل َوقِت صالِة الِعيِد وآِخُره آِخرُ  ََ َوقِت صالِة الظْهِر، ف ْن َخَرَ  وقَْ ها قَب
 التحريمِ  َصَّى ا ظُْهًرا وإال فُ ُمَعً . 

َِ ُوُج ِبها.  الثاني: ُحض ُر أربعيَن من أه

راِ ، الثالُ : أن يك ن ا بْريٍ  مْستََْ ِطِنيَن، وَتِصح  فيما قاَرَ  البُنياَن من الصىحْ 
ََ إتماِمها اْسَتعْ  َُْص ا قب عً  أََتمىَها نََُف ا ظُْهًرا، وَمن َأْدَرَك ما اُماِف منها رََف ن نََ

ان نَََ   الظ ْهَر، وُيْشتَََرُط  َى من ذل  أََتمىَها ظُْهًرا إذاَ  ُجُمَعً  وإن َأْدَرَك َأَق
َْد ُف ُخْطَبتََْيِن، وِمن َشْرِط ِصحىِتهما َحْمُد اهلِل، والصالُة عَّ  رس ِله ُمَحمى  ٍد تََ
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َى، وحُ َصَّى  ا َ   اهلِل َعزى وَج ْْ ض ُر هلُل عَّيه وَسَّىَم، وقرا ُة آيٍ ، والَ ِصيىُ  بتََ
هما َمن يََتَََ لى  الصال َة، العدِد اْلُمْشتَََرِط، وال ُيْشتَََرُط لهما الطهارةُ وال أن يَََت الى

ميَن إذا   وِمن ُسَنِنهما أن َيْخُطَب عَّ  ِمْنَبٍر أو َمْ ِضٍا عاٍل وُيَسََِّّم عَّ  المعم
ََ عَّيهم  م َيْ ََِّس إل  َفراِغ اُذاِن وَيْ ََِّس بيَن اْلُخطبتيِن وَيْخُطبَ  َب قائًما  َأقَْ

َْصَِّر اْلُخْطَبَ   ِصَد تَّْاَ  َوجِهه ويَُ ْْ ويَعتِمَد عَّ  سيٍ  أو قََْ ٍس أو عًصا ويََ
 وَيْدُعَ  لَّمسَّميَن.

َرَأ َجهْ  ْْ َه: والُ ُمَعُ  رََعتان، ُيَسن  أن يََ ُمَعِ  وفي الثانيِ  ًرا في اُُوَل  باْل ُ فص
ثَََر من َمْ ِضٍا من البََََِّد إال لحاجٍ ، ف ن  َْ ِْيَن، وَتْحُرُف إقامُتها في َأ بالمناِف
فَََعَُّ ا فالصحيح ُ ما باَشَرها اُماُف أو َأِذَن فيها، ف ن اْستَََ يَا في إْذٍن أو َعَدِمه 

َ  الفالثاني ُ باطَّ ه وإن َوقَََعَتا مًعا أ ُُوَل  َبطَََّتا، وَأَق سنِ  بعَد اْلُ معِ  و ُجِهََّت ا
َف َ ويََتَََنظىَ  ويَََتطَيىبَ  َْدى ََ َ وتََ ثََُرها ِستٌّ وُيَسن  أن يََْغَتِس َْ عتان وَأ  ويََََّْبَس َر

َر إليها ماشًيا، وَيْدنََُ  من اُماِف ويَْرَأ س رَة الكهِ  في  َأْحَسَن  ياِبه ويََُبكِّ
وال  ِثَر الدعاَ  وُيكِثَر الصالَة عَّ  النبيِّ َصَّى  اهلُل عَّيه وَسَّىَم،ي ِمها وُيكْ 

يَََتَخطى  رِقاَ  الناِس إال أن يك َن إماًما أو إل  فَُْرَجٍ ، وَحُرَف أن يُْيَم غيَره 
َصًَّّ  فَيْ ََِّس َمكانَه إال َمن َقدىَف صاحًبا له في َمْ ِضٍا َيْحَفظُه له، وَحُرَف رَْفُا مُ 

فروٍو ما لم َتْحُضر الصالُة، وَمن قاَف من َمْ ِضِعه لعاِرٍض َلِحَْه  م عاَد إليه م
عت ََ واُماُف َيْخُطُب لم َيْ َِّْس حت  ُيَصََِّّي َر َ  به، وَمن َدَخ يِن َقريًبا فه  َأَح
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 يُ ِجُز فيهما، وال َي  ُز الكالُف واُماُف َيْخُطُب إال له أو ِلَمْن ُيَكَُِّّمه، وَي  زُ 
ََ اْلُخطبِ  وبعَدها(  .قب

 وفيه مسائَ أربا مباح :

 :شروط وجصهبا.  المبح  اُول 

 :من ال جتب عليه اا عة. المبح  الثاني 

 : حكم المثهر يصم اا عة.  المبح  الثال 

 :السفر يصم اا عة. المبح  الرابا 

ا وفيه مسمممممماحلين آممممممنقكر ا ان شممممممال اهلل، ف  د ال اب ثالثة    عقو فوممممممالا أيضمممممما
 وصح ...ف

   بعوه فوين، وبعوه فويٌن   ر. )با  صالة ال مع (اأوح: قصله: 

َل   ر الم  تعال  ست  الشروط: نبدأ أواًل بشروط صالة ال مع ، َذ

ٍر(فقاح:  ََ َى َذ  )تََََّْزُفَ 

 فال تليم اا عة املرأ . هذا الشرط اُول

( الثاني:  )ُحرٍّ

 فال جتب علل الع و.
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 )ُمَكَّىٍ (

كليف فال جتب علل اجملنصن وال علل الوممممممممممم ، و قا شمممممممممممرٌط عاٌم يف : ال الثال 
 اا عة ويف غي ا.

 )ُمسٍَِّم( الرابا:

 فال جتب علل كافر، و قا أيضاا شرٌط يف آاحلر الولصات.

 )مْستََْ ِطٍن ببناٍ  اسُمه واحده ول  تَََفرىَق( الخامس:

 هذا الشرط يتضمن أمرين: 

الد فيها  قام اا عة فيها، و ة ال لو املسممممم صطنةي علق بال لو الد تُ  اُمر اُول:
 أبنية، بلو له أ يٌن يس صطنصن فيه يف أبنية .

ما ي علق بالشممخص أن يكصن الشممخص مسمم صطناا، ومجي  اأبصاب اُمر الثاني: 
يف الفقه كين اأبصاب الناو فيها من جهة ا قامة والسممممممفر اما مقيم أو مسمممممممافر، 

  ندنا  ال   أقساف:با  صالة ال مع  ف ن عاال 

 عنوحما املس صطن. -

 واملقيم.  -

 واملسافر.  -
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رجيٌن جال وآمكن املوينة اشمم م فيها بيد، وقاح:  ون ضَح هذا بالمثال اآلتي:
: أن أآممكن يف املوينة رجال أن أحمثل بالفضممين املقكصر يف قصله 

َتطَاعَ  َمنْ  » ََّْيُمْت فَِ نِّي في اْلَمِديَن ِ  َيُم تَ  َأنْ منكم  اسَََْ َفاُ أَ  فََ َيُم ُت  ِلَمنْ  شَََْ
هََذا ففليي عنمموه حميممٌة أن ين قممين منهمما، جممال اليهمما ليقيم فيهمما اقممامممة  احل ممة  «فيهََا

 ه  المست طن.

رجيٌن جال ا، املوينة ليورو يف ااامعة أرب  آممممنصات أو آممممد آممممنصات،  الثاني:
أو حنصاا من هلم    يرج  ا، بلموه، لكن ممو  اقمام مه عيم علل ا قماممة مو  تييو 

ل أربعة أيام وال ال  زا  علل أربعة أيام،  ين  ص مسممافر  ليي مبسممافر، وليي عل
 هذا المْيم.مبس صطن  ص مقيم، 

رجيٌن جال ا، املوينة زاحلراا أرا  زيار  املسمممممممممممهو الن صل، وجلي يف املوينة  الثال :
 .فهذا مسافرعيم علل ا قامة فيها ثالثة أيام 

ال   عة أ مممالا مبعىن لص أحمه ملا جال وقد  ممم: فال تليمه ااأما بالنسََب  لَّمسََافر
اا عة  ممممممملل ملالا المثهر مجاعةا، ط عاا حنن املق ب أن اا اعة ال تسمممممممقط عن 

، أو يف مكان، فهقا ال شةل عليه؛  ن ُاملسافر فولل المثهر مجاعةا يف بي ه ملالا
 .ال مع  ال تَّزمه أصاًل 

يمممورو آممممممممممممممن ني، ثالث  ك ممماح ملالا من يمممأش قلنممما  وأمََا الثََاني وه  المْيم: 
آمممممنصات، أرب  آممممممنصات فهقا اها أقي د اا عة يليمه أن حيضممممممر ا ال أصز له أن 
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ي خلف عنهما، فيهمب عليمه حضممممممممممممممصر اا عممة اال أن اا عمة ال تنعقمو بمه، يقصح 
 الفقهال: "جتب عليه اا عة ب يه ال بنفسه".

لوان بلو من  وي ضمممممهلل الفرل م   لص فرلمممممنا أن أربعني مسمممممل اا ه  صا ا، أحو ال
بلموان الكفمار ليي فيمه مجعمٌة تُقمام، ه مب  ؤالل اأربعصن ا،  قه ال لو، وعيمصا 
علل ا قامة فيها آممم ة أشمممهر ل علم الل ة ملالا يورآممممصن الل ة آممم ة أشممممهر، ه  صا 
أين املسممممممممممممهو  أين املسممممممممممممل صن  قالصا: ال يصجو يف  قه ال لو مسممممممممممممل صن، و ص 

ر، آمم ة أشممهر ملالا يعا مو ا تقط  حكم السممفألسممصن  ؤالل اأربعصن ألسممصن 
 مين يقي صن اا عمة وال ال  ال يقي صن اا عة وال توممممممممممممممهلل منهم لص أقامص ا، اهاا 
 ة ال تنعقممو اا عممة هبم، لكن  ؤالل لص جممالوا ا، بلممو  فيممه مجعممٌة قمماحل ممة وجممب 

 عليهم أن حيضروا. 

ربعصن ه  صا  صطناا أ، اف لمممنا أن ال لو فيها أربعصن مسمممالثال : وه  المسَََت طن
 ا، ال لو قالصا: حمعيم علل ا قامة فيها اقامة  احل ة أب عليهم أن يقي صا اا عة.

اهاا اا عة جتب عليهم بأحمفسهم، وتنعقو هبم خبالف املقيم، فهقا  ص الفرل بني 
 املقيم واملسافر واملس صطن.

 .)مْستََْ ِطٍن ببناٍ  اسُمه واحده(قاح: 

ولص كاحمد  قه ال لو م فرقة، يعا قو جتو بعض القرم  نا  يعا بلمو هلا اآممممممممممممممم،
بيد، بعو مسافة ملالا كيلص أو حموف كيلص، أو شةل من  قا الق يين بيٌد   ر، 
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ا مسممممم صطناا بولكن كين  قه ال يصتات ُعرفاا، أو ا اا  ة قريٌة واحو  فهقا يُع م  لوا
ص أربعصن املطلصب و  توهلل فيه اا عة، وجتب اا عة علل أ له اها اك  ين العو 

.  رجالا

ليس بيَنه وبيَن المسَََِ ِد أَثُر ) الشَََرط السَََادس من شَََروط وج بها: قال:
 من فََْرَسٍي(

ا قريب من ال لو يسممكن ملالا بعوه عن املوينة مسممافة ثالثة   لص فرلممنا أن شممخومما
كيلص  ارل املوينة، أو عشمممممممر  كيلص، أو حنصاا من هل   ين أب عليه أن حيضمممممممر 

ال  حمقصح: املع م يف هل  الفرآمممممممممخ، فإها كان بينه وبينها فرآمممممممممخ، أو اا عة أو 
أقين من فرآمممممممممخ فهقا يليمه أن حيضمممممممممر ا، واها كان أكلر من فرآممممممممممخ فال يليمه، 

 والفرآخ كم ُيساول  واحمية كيلص، ماها يقصح النا م  

 وآٌد من عشر   يوان   وربعه الفرآخ أل وان 

 ة م ، وهكرحممما لكم أن  مقا ىمين  ميت من جهممةيعا تقري ماا ومان كيلص وآمممممممممممممم  ماحلم
اأمياح، أحمه  ين امليين آممممم ة  الف هراي، وال ثالثة  الف هراي ومخسممممم احلة، و قا 

 يؤثر علل الفرآخ، وعلل الميو، وعلل مسافة القور. 

ل  إ، وحمن  مه  نا من ال ت َب عَّيهم ال مع تعما، ا،:  احم قمين املؤلف 
 ن:أن من ال ت ب ال مع  عَّيهم ا نا

 من ال جتب عليه لعقر .  -
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 ومن ال جتب عليه لعوم كقق شرط الصجصب.  -

ف ن  م  من ال جتممب عليممه اا عممة لصجص  عممقر ،  أمََا من ال ت ََب عَّيََه لعََذر
 )فصَََََََََََ: ويعَذر بترك جمع  وجماع  مريضه مدافا أحد اُخبثين(مر معنما 

 ... قا القسم اأوح.

ن كقق شممرط الصجصب و م القي: من ال جتب عليهم اا عة لعوم الْسََم الثاني
 هكر م  نا.

 )وال َتِ ُب عَّ  مساِفٍر َسَفَر َقْصٍر(فقاح:  

 لفصات شرط االآ يطان.

 )وال َعْبٍد(اللان: 

 لفصات شرط اهللرية.

 )وال وامرأٍة(اللاليت: 

 لفصات شرط القكصرية.

ال افهؤالل اللالثة ال جتب عليهم اا عة، و قا تومممريهلٌل مبفهصم كالمه السمممابق، و  
فقو هكر شممممروط الصجصب وهكر منها: اهللرية والقكصرية، واالآمممم يطان، لكنه أكو 

  قا ب يان من ال جتب عليهم. 
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 من ال جتب عليه اا عة من ال ت ب عَّيه ال مع  إذا حضرها، فما الحكم 
 اها حضر ا ف ا اهللكم  حمقصح: عنوحما حمصعان: 

 ا حك ه من ال جتب عليه لفقوان شرط الصجصب، فإها حضر ا ف 

 )وَمن َحَضَرها منهم َأْجَزأَْته(قاح: 

 قا الكالم  نا عن من ال جتب عليه اا عة لفصات شمرط الصجصب حضر ا قاح 
 أوح حكم أ ا جتيحله، جتيحله اا عة عن المثهر، ف وهلل مجع ه.

ِْْد به(اأمر اللان:  َع  )ولم تََنَْ

ض أن ال لو فيها ف  ال تنعقو به اا عة فن ن حمش ط يف اا عة حضصر أربعني، ا
نه ُتسمعة وثالثني مس صطن، وواحو مسافر  ين تنعقو اا عة وال ال  ال تنعقو؛ 

 .ال بد أن يك ن أربع ن من أهَ وج بها

َُفى )ولم َيِصحى اأمر اللاليت في ن حضر ا من ال جتب عليه لفصات الشرط:   أن يََ
 فيها(

سافر لص أم، الناو يف اا عة  مفال يوهلل أن يكصن اماماا يف اا عة وهلقا املسافر 
  لل بالناو اا عة توهلل  علل املق ب ال توهلل، و ص من املفر ات.

 )وَمن َسََْطْت عنه لُعْذٍر( اللان:

 ال فصات الشرط، و م من آ ق هكر م يف باب أعقار ترك اا عة واا اعة.
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 )وَمن َسََْطْت عنه لُعْذٍر غير سفٍر َوَجَبْت عَّيه(قاح: 

آمممممممممفر  قه مصجص   يف بعض النسمممممممممخ  ون بعض، يف بعض النسمممممممممخ كل ة غي 
ط عاا  ة  قه الكل ة ليسمممممممممممد لمممممممممممرورية ملاها  أن املسمممممممممممافر  15:41مصجص   

تسمممقط عنه لعوم كقق الشمممرط، املسمممافر تسمممقط عنه لصجص  عقر  وال لعوم كقق 
الشممممرط  لعوم كقق الشممممرط، فقكر ا ليي بضممممرورل، ومصجص   يف بعض النسممممخ 

 نقصح: من آقطد عنه لعقر ف ا حكم مجع ه  ون بعض، ف

 )وجبت عَّيه(قاح: 

وعنوك اها حضممممممممممر ا وال ما يف  يف بعض النسممممممممممخ اها حضممممممممممر ا، أشممممممممممار هلا يف 
اهلامش، ف ن آمممممممقطد عنه لعقر    حضمممممممر ا، وقو هكرحما أعقاراا كلي  لسمممممممقصط 
،  مقا مريض قلنما يما أ ة مما أب علي  أن تومممممممممممممملة  اا عمة منهما: املرض ملالا

عمة أحمد مريض ومعقور اجلي يف ال يد، قاح: ال، شمممممممممممممميلصن وامحلصن ح  اا 
أ مممممممممممين ا، اا عة، فأ قوه ملالا بالسممممممممممميار  وحضمممممممممممر اا عة، فل ا بوأ اخلطيب 
بماخلط مة ما أعه  ه اخلط ة قاح: برج  ا، ال يد له هل   ليي له هل ، وج د 

 عليه  قا ني، أما وقو حضممممممر ف  ع  ُن العذر في السَََََعي إليهاعليه  ضممممممصر ا
 اأمر اأوح.

خبالف من آممممقطد عنه لعوم كقق الشممممرط، يعا امرأ  ملالا جالت وحضممممرت  
اا عمة أثنممال اخلط ممة تممقكرت عنممو مما ط خ ورجعممد ا، ال يممد فهممين أصز  ممقا وال 
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ُن ال مع  سََََْطت عنها لعدف تحَْ الشََََرط ال ل ج د أب عليها  أصز؛ 
 ، اهاا  قا اأمر اأوح.عذرٍ 

ََْدْت به(للان في ن آقطد عنه لعقر: اأمر ا َع  )وانَْ

حضممممممممممممممر  ممقا املريض، وكمماحمصا ين مثرون  م أ ممين ال لممو أربعصن أقممامصا اا عممة،  ممقا 
مرض  ممممممماروا تسمممممممعة وثالثني ال تومممممممهلل اا عة هبم، ف ضمممممممر معهم  قا املريض 
 اروا أربعني توهلل اا عة وال ال  توهلل اا عة خبالف ما لص كان ت  ة اأربعني 

 أو ت  ة اأربعني مسافر أو حنص هل  فال توهلل اا عة، ال تنعقو هبم. امرأ ،

ما حكم صََََََََََالة تعا، ا، حكم المثهر يصم اا عة،    احم قين املؤلف 
  الظهر ي ف ال مع  

 : من أب عليه حضصر اا عة.الناس ن عان

 ومن ال أب عليه حضصر ا.

   ف ن أب عليه حضصر اا عة ما حكم  هره يصم اا عة 

 )وأف فيها(قاح: 

ا فرٌل ثاليت أن من آمممممقطد  عهيب،  قه ما عنول يف النسمممممخة، اهاا  قا أيضممممما
عنه لعقر   مم د امام ه فيها كاملريض اها حضممر و مملل بالناو توممهلل امام ه أو 
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ال  تومممممهلل خبالف املسمممممافر ملالا فإحمه ال يومممممهلل أن يؤم فيها، و قه أكلر النسمممممخ 
 أ ن ما  ة مصجص   فيها. 

  قه ث  د يف بعض النسخ  ون بعض. علل كين حاح 

  احم قين ا،  ممممال  المثهر يصم اا عة قلنا القسممممم اأوح: من أب عليه حضممممصر 
اا عة، واللان من ال أب عليه، ف ن أب عليه حضممممصر اا عة و مممملل المثهر 

 يف يصمها ف ا اهللكم  

ََ صالةِ  ْب  ماِف(اُ )وَمن َصَّى  الظْهَر ِممىْن عَّيه ُحض ُر اْلُ ُمَعِ  قََ

 فَّها حاالن: 

أن يوليها ق ين  ال  ا مام، قلنا له يا فالن أطل   لة اا عة م  الناو، قاح: 
ال، أحما بقصم أ ممملة المثهر أرب  ركعات، وأرج  لشممم لة، فقام و ممملل المثهر أرب  
ركعات ق ين  ممممممممممممال  ا مام م  أحمه ممن أب عليه حضممممممممممممصر اا عة  مممممممممممملل أرب  

 ركعات، ف ا اهللكم  

ََ صالِة اُماِف لم َتِصحى()قََ قاح:   ْب

فق ين  مممال  ا مام حمقصح:  مممالت  للمثهر غي  ممم ي ة، وال جتيحل  عن المثهر، 
 وال عن اا عة ط عاا.
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أن ُيومممممملة المثهر بعو  ممممممال  ا مام احم هد الرجين جلي جتب  الصَََََ رة الثاني :
عليه حضمممصر اا عة اه ب و ممملة م  الناو ما  ممملل م  الناو وجلي يف بي ه 

لل ا مام فقام  قا الرجين و ممممممممملل المثهر  ص يأ  بال شممممممممم  لكن  ين ح   ممممممممم
  هره   ي ة  ااصاب: حمعم، توهلل بعو  ال  ا مام.

و ق مين ا ممام وال بع وأمَا من ال ت َب عَّيَه ال معَ ، فمت  ُيصَََََََََََّي الظهر  
 ا مام  حمقصح: عنوحما حالة جصاز ، وحالة أفضلية.

رها بْ له:    ْن ال َتِ ُب عَّيه()وَتِصح  ِممى  فحال  ال  از َذ

 يعا وتوهلل ممن ال جتب عليه ق ين  ال  ا مام و قا حالة ااصاز.

َُ حت  ُيَصََِّّي اُماُف( وحال  اُفضَّي : َُْفَض  )وا

 وقد اأفضلية بالنس ة له أن ال ُيولة المثهر اال بعو  ال  ا مام لله عة.

 ، فنقصح:مع السََََََََََفر ي ف ال تعا، ا، الكالم عن    احم قين املؤلف  
السمممممممممفر يصم اا عة ملن ال تليمه اا عة ما حك ه  جاحلي ق ين اليواح وبعوه، وأما 

 من تليمه اا عة فسفره اما أن يكصن ق ين اليواح، أو بعو اليواح.

 فإن كان بعو اليواح يعا   ين وقد المثهر   آافر ف ا اهللكم 

 بعَد الزواِل()وال َي  ُز ِلَمْن تََََّْزُمه السَفُر في ي ِمها قاح: 
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اهاا أن ُيسافر ا حمسان يصم اا عة بعو زواح الش ي مبا يؤ ل ا، تفصيد اا عة 
  قا حيرم عليه، ال أصز ملن تليمه السفر يف يصمها بعو اليواح.

مفهصم الع ار ، مفهصم ع ار  املؤلف أن السفر ق ين اليواح ما حكمه قبَ الزوال  
  وال أحمه ليي مب رم  ليي مب رم، و قه مما حك مه   مين مفهصم ع مارته أحمه جاحلي

مسمألة عنو اأ صليني يف باب املفهصم أن مفهصم املخالفة يق ضة اث ات النقيض 
تحريم عدف الملالا وحمقيض ال  رمي:  ال ج  ال اث ات الضممممممممممو، لممممممممممو ال  رمي: 

 .فيشمَ ال ج   واالستحبا ، والكراه ، وال  از

ن كممان ق ممين اليواح: مل حيرم، ف مما حك ممه  فهنمما حمقصح: مفهصم ع ممار  املؤلف أحمممه ا 
 الكرا ة، فهص مكروه ق ين اليواح وىرٌم بعو اليواح.

ولقممماحلمممين  أن يقصح: وقمممد اا عمممة م  يمممو مممين  وقمممد اا عمممة علل املمممق مممب م  
يو ين  وقد اا عة عنوحما آممممممممميأش بعو قليين يف املق ب يأش بارتفاي الشممممممممم ي 

، طيب ملاها مل انعه من السممممممممممممفر م  ن ارتفاي الشمممممممممممم ي قيو رمهلل كرأاا،قيو رمهلل 
قمالصا: وقممد اا عممة ق ممين اليواح  ص وقممد جصاز، واها زالمد الشمممممممممممممم ي  ص وقممد 

 .فَّهذا فرق ا بين المسعلتينوجصب؛ 

   احم قين املؤلف ا، فوين    ر يف  قا ال اب.
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 )فصَ(قاح: 

 هذا الفصَ فيه أربع  مسائَ: 

 عنا  ص شروط وجصهبا،املسمألة اأو،: شروط   ة اا عة القل آ ق م 
 والقل معنا ا ن  ص شروط    ها.

  اللمان: حمقوممممممممممممممان العمو  فيهما اها بموأت اا عممة والعمو  مك  مين   حمقص
 العو  أثنال هل  ف ا اهللكم  

  ثاللاا: حكم املسمممممممممممممم صل فيها القل يأش ا، اا عة م أ راا يورك ركعة أو
  أقين من ركعة ما حكم مجع ه

 مه ا، ما أحكام اخلط  ني الراب : اخلط  ان، وأحكا 

تعا، أربعة شممممممروط  : شممممممروط  مممممم  ها، هكر املؤلف المسَََََعل  اُول 
 لو ة  ال  اا عة، وبني يف اأوح ..

 )ُيْشتَََرُط لِصحىِتها ُشروطه ليس منها إذُن اُماِف(قاح: 

وليي منها أن تكصن علل السممممممممها ، وليي منها أن يكصن املومممممممملصن قو ل سممممممممصا 
  ا ن مقام هكر الشممممممروط وال هكر ما )ليس منها(كر املؤلف قاح: اليينة، ملاها ه 

ليي من الشمروط  يعا ملاها ليي من شمرط  م  ها ك ا قلنا من ق ين أن ُتولل 
علل السممممها   ملاها قاح  قا ليي شممممرط  هكر  قا اشممممار ا ا، اخلالف، واال ما 
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 هكر مايف حاجة أن يقصح يعا املقام مقام هكر شممممممممممروط الومممممممممم ة، وليي مقام 
 ليي من الشروط، لكن ااا هُكر  قا للخالف فيها.

 ففة املق ب رواي ان: 

 رواية ُيش ط اهن ا مام.  -

 ورواية ال ُيش ط اهن ا مام.  -

تعمما، علل املع  ممو يف  ممقه املسمممممممممممممممألممة و ممقه من  فلممقلمم  حمص املؤلف  
 أآاليب ا شار  ا، اخلالف يف  قا الك اب ويف غيه. 

ليي بشمممممممممممرط  للوممممممممممم ة، ولكن آممممممممممميأش معنا أحمه قو يكصن مؤثراا يف  واهن ا مام
الومممممممم ة آمممممممميأش معنا يف مسممممممممألة تعو  اا عة أن اهن ا مام قو يكصن مؤثراا يف 

 الو ة وال طالن، مسألة تعو  اا   وتأش بعو قليين.

: لص فرلمممممممنا أن قريةا  ما صَََََ رة ذل   وا ما ، أو بلو  كاحمصا ثالثني، وكلر يعا ملالا
هلل  ممممممممممماروا مخسمممممممممممة وثالثني ح  اك  لصا أربعني يصم اخل يي بعو الووام شمممممممممممال ا

اك  لصا أربعني، فأر وا أن يسمممممممممم أهحمصا ااهة املسممممممممممئصلة أو يأ قوا اهن ا مام علل 
اقامة اا عة، ف ا حومممين هلم الص مممصح  ين يوممملصن اا عة يف هل  اليصم أو ال   

 .ُن إذن اُماف ليس شرطًايولصن علل املع  و؛ 

   هي الشروط  ما
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  أَحُدها ال قُت()اأوح:  

الصقد، ويف اا عة يُعم الفقهال بأن الشممممممممممرط  ص الصقد، ويف  الشَََََََرط اُول:
مل يعم هبقا لكن  باب شممروط الوممال  يُعمون غال اا وان كان اهللهاول 

غال اا يُعمون بأن الشمرط   صح الصقد، وما الفرل بينه ا  أشرحما اليه، ما الفرل  
 لنا: شرط   ة اا عة الصقد، وشرط آاحلر الولصات   صح الصقد. لص ق

ملا اشمممممممممممم طنا يف اا عة الصقد لص وقعد بعو الصقد حمقصح: ال توممممممممممممهلل، لكن يف 
الومملصات اأ رم ملا حمشمم ط   صح الصقد اها   ين الصقد  مم د، ولص  رل، 

   د لص  رل لكن توهلل قضالا، أليي كقل   أما اا عة فإ ا ال تُقضل.

 أوح وق ها  وما   ره  وما اهللكم امل تب علل  رول وق ها  ما 

 )وَأوىلُه أوىُل َوقِت صالِة الِعيِد(أما أوح الصقد فقاح: 

وما أوح وقد  ممممممممال  العيو  يأش معنا ان شممممممممال اهلل يف باب  ممممممممال  العيو،  ين 
 ص  نا أحاح ا، العيو، والعيو  26:19املؤلف هكره يف باب  ال  العيو  هكره 

)وَأوىلََُه أوىُل َوقََِت تعمما، قمماح  نمما:  حمماح ا، الضمممممممممممممم ل، قمماح املؤلف أ
صالة الضح  وآخره الزوال(، باب  مال  العيو قاح: صَالِة الِعيِد(  )ووقتهاَ 

د أحمماح ا، وقمم  )من خرو  وقََت النهي(مل يُ ني وق ممه، ويف الضمممممممممممممم ل قمماح: 
املؤلف  (د رمح)حت  ترتفا قيََالنهة ا حمممالمممة اللممماللمممة، ويف وقمممد النهة قممماح: 

 يريوك ت عب ح  كوين علل اأمر. 
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، وين هة  ف قتها يبدأ  ممممم ة  -و قا من املفر ات-من ارتفاي الشممممم ي قيو رمهلل 
اا عة ق ين زواح الشمممممممممم ي من مفر ات اهللنابلة، واا هصر ال يومممممممممم  ص ا ق ين 

 اليواح.

 وأما آخر ال قت فه : )وآِخُره آِخُر َوقِت صالِة الظْهِر( 

   المثهر و ص: موي  ين الشةل ملله.  ر وقد  ال

 ف ذا خر  ال قت له حالتان:

 أن خيرل ق ين تك ي  ا حرام.

 وأن خيرل بعو تك ي  ا حرام. 

 فإن  رل ق ين ال  رأة .. 

ََ التحريمِ  َصَّى ا ظُْهًرا( ُتها قَب  )ف ْن َخَرَ  وقَْ

  مممممممممممممملصا  هراا اخلطيمب طصح هبم و ص خيطمب ثالث، أرب  آمممممممممممممماعمات ح   رل
الصقد، قاح: أقم الوممممال ، حمقصح: ما عا  فيه أقم الوممممال  تومممملصن المثهر قضممممالا 

 وال توهلل منكم اا عة. 

أما طصح هبم باقة علل الصقد  قيقة قاح: اهلل أكم وكم لوممممممممممممممال  اا عة ي  ها 
 مجعة وال ي  ها  هراا  قاح: ي  ها مجعة وهلقا قاح: فإن  رل وق ها..

 )وإال فُ ُمَعً (
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ق هممما ق ممين ال  رمي  مممممممممممممملصا  هراا، واال، يعا وان مل خيرل وق هممما ق مممين فممإن  رل و 
ال  رمي، وااا أحرمصا ق ين  رول الصقد  ممممملصا مجعة،  قا  ص الشمممممرط اأوح و ص 

 الصقد.

َِ ُوُج ِبها(الشرط اللان:   )الثاني: ُحض ُر أربعيَن من أه

،، تعا فال توممممممهلل اا عة اال  ضممممممصر أربعني و قا مق ب ا مام أمحو 
ومق ب ا مام الشممممممافعة عليه ا رمحة اهلل تعا،، فال بو من حضممممممصر أربعني من 

َِ ُوُج ِبها(أ ين وجصهبا، وملا قاح   ما رأيكم لص حضر مخسة وثالثني رجين )من أه
 .  ومخي حمسص   ما يكفة، ال بو من أن يكصحمصا أربعني رجالا

هلل من حنيفممة توممممممممممممممفيممه  ليممين علل اأربعني وال ممما يف  ليممين  مممق ممب ا مممام أيب 
أ ا تومممممممهلل من أربعني، أ ا ال بو من  ثالثة، فيه  ليين عنو ا مام أمحو 

أربعني  ال شممم  أن عنوه  ليين، و ص أن أوح مُجعة أقي د يف املوينة ا ا أقي د 
بأربعني، ولص كاحمد اا عة والناو   لصا يف املوينة يف ا آالم شيئاا فشيئاا أليي  

عة ملا كان عو  م ثالثة، أربعة، مخسممممممممممممممة، ملاها ملا كمقل   ملاها ما  مممممممممممممملصا اا 
ُتومممممممممممممملل اا عة اال بأربعني   قه قرينة توح علل أن اا عة ق ين ك اح اأربعني 

 أ ا ال جتب عليهم، وال توهلل منهم

 )بْريٍ  مْستََْ ِطِنيَن(اللاليت من الشروط قاح: 
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القل هكره  من يفرل لنا بني  قا القل هكره املؤلف  نا يف شروط الو ة، وبني
  ()مسََت طن ببنا  اسََمه واحد ول  تفرقآممابقاا يف شمممروط الصجصب  يف قصله: 

النمثر  نا ا، ال لو  أن يكصحمصا ب لو   مسممممممممممم صطنني يعا أن يكصن أن اا عة تُقام 
 ب لو  له أ ين  يس صطنصن فيه  قا شرط   ة.

ته  مممماليعا السممممؤاح ا ن: املسممممافر اها  مممملل اا عة  ممممالته  مممم ي ة أو ال   
 مم ي ة، اهاا النمثر ا، الشمممخص  ين  ص مسممم صطن أو ليي مبسممم صطن  قا حممثٌر 
يف كص ممما جتمممب عليمممه أو ال جتمممب، وأمممما النمثر ا، ال لمممو أن  مممقا ال لمممو لمممه أ ممميٌن 

 يس صطنصن فيه عو  م ي لغ اأربعني  قا حممثٌر يف شرط الو ة.

تََْ ِطِنيَن(قاح:  ن قلصن م  عراب ملالا يوهلقا ال وو الرحين أ )أن يك ن ا بْريٍ  مسَََََْ
املممال ينقلصن  يممامهم راحيني جممايني، فهؤالل  ممممممممممممممال  اا عممة بممالنسمممممممممممممم ممة هلم ممما 

 حك ها  غي واج ة،   ي ة  ليسد   ي ة ال توهلل وال جتب ط عاا.

ما رأيكم يف أربعني مسممممممممممافراا  مسممممممممممافرين يف الطريق فصجووا يف اخلالل تصقفصا يصم 
 م  طي اا و طب اا عة و مممممملصا ركع نياا عة حطصا فرشمممممما م وقام فيهم أحو 

بنية  ممال  اا عة، ما رأيكم  ال توممهلل، ما توممهلل منهم، يعا ال حمقصح: ال جتب 
 عليهم، بين حمقصح: ال توهلل منهم.

طيب ما رأيكم يف مخسممممممممصن رجالا ه  صا يف بلو ملالا ي عل صن فيه الل ة ا ملييية 
صطنصن فيه ملسممل ني أ ين يسمم يف بال  الكفار ليي فيه مجعة قاحل ة، وليي له من ا
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من املسممممممل ني، قالصا: ما  ام أحمنا جالسممممممني مو  ثالثة، أربعة شممممممهصر حمقيم  ممممممال  
نهم ما ُاا عة، فأقامصا  ال  اا عة فيها ما رأيكم  ال جتب وال توهلل منهم؛ 

كم أن ، وقلنما لأقَام هَا في بٍََّد لََه أهََ يسََََََََََت طن ن فيَه ممن ت َب عَّيهم
 عممة توممممممممممممممهلل منممه وال تنعقممو، فنقصح: جتممب عليممه ب يه الاملقيم ال تنعقممو بممه اا 

 بنفسه.

ط عاا حنن  نا حمنمثر ا، أحو الشمممروط فيه عنوحما حضمممصر أربعني، وفيه عنوحما كصحمه 
بلو مسممممملم، فلص فرلمممممنا أن قصماا أقامصاا يف ال لو ملو  عشمممممرين يصماا، لص فرلمممممنا أن 

ا اا عة ا أقامص عنوحما تسممممممممعة وثالثصن ليي واحو عنوحما تسممممممممعة وثالثني مسمممممممم صطن
 يوهلل  ال يوهلل، ال لكصن ال لو غي مس صطن ولكن ل خلف شرط العو .

فهنا املشممممممكلة يف شممممممرط العو ، واال بلو مسمممممم صطن ولكن يف عنوحما ال وو الرحين 
: شهر، ربي ، وأمصر م طي ة أقامصا فيها شهر أو شهرين، أو  أقامصا يف منطقة ملالا

ر عليهم برية ألسصن فيها أآ صي، شهر مت حماو أحياحماا خيرل بعض الناو يف رحلة  
، اا عة ال توهلل.  اا عة فيولصن اا عة حمقصح: ال توهلل  ال م أ الا

تعا، عن أشمممممخاص يسمممممافرون  وهلقا آمممممئين الشممممميخ ع و العييي بن باز  
لوور  ملو  آممم ة أشمممهر، يف بلو  ال تُقام فيه اا عة قاح: "ال جتب عليهم اا عة" 

ا منهم حممثر، واملق ب أ ا ال توممممممهلل منهم، وعلل  قا ولص  مممممملص ا ففة  مممممم  ه
 فقي.
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 َن()أن يك ن ا بْريٍ  مْستََْ ِطِنيبقة يف الشرط اللاليت مسألة قاح اللاليت: 

ا  ما ره أن أ مين ال لمو لص  رجصا  مارل ال لمو قالصا:   مقا الكالم المقل هكرحمماه  حمفما
لة يف حموممم واهلل املسمممهو لممميق، املسمممهو فيه ا مممالحات م  الع ين  حمقصح: خنرل

مومممملل العيو، ليي  ا ين ال لو يف  مممم رال قري ة من ال نيان ما حكم  ممممال م  
 ماها يقصح املؤلف 

 )وَتِصح  فيما قاَرَ  البُنياَن من الصىْحراِ (

ال ماحم  لص أ م  رجصا و لصا يف مولل العيو  ال  اا عة   د منهم  ال  
لص أحمه  ،بنيان من الصحرا ُن هذا تابا يعني يصَّ ن في ما قار  الاا عة؛ 

مل يُقارب مشصا مسافة بعيو ، وراحصا يف ماحلة كيلص، ماحل ني كيلص قالصا: حمولة  نا 
 اا عة وحمرج  ا، ال لو ما اهللكم يوهلل  ال، ما يوهلل.

الشمممرط الراب  آممميقكره بعو قليين و ص: تقوم اخلط  ني، ف ن شمممرط  ممم ة اا عة 
 تقوم اخلط  ني.

َل  حكم ت  ا ، فقكر حكم  لف العو ، فخَّ  بعض الشََروطهنا يُبين الم
 حكم حمقوان العو ، وما أثره علل اا عة 

َتْعنََُف ا ظُْهًرا(قماح:  ََ إتماِمها اسََََََََََْ َْصََََََََََُ ا قب ين امتام اها حمقص العو  ق  )فَ ن نََ
اا عة وجب عليهم أن يسممممممم أحمفصا الومممممممال   هراا لكن الفقهال يقصلصن: ان ُرجة 

 ة هلا  صرتان:عص   العو ، يعا  قه املسأل
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أ ين ال لو أربعصن، يف أثنال الومممال  مات واحو فيهم، كم باقة  تسمممعة وثالثصن، 
 ما الع ين  يولصن  هراا. 

أ ين ال لو أربعصن يف أثنال الوممممممممال  واحو من اأربعني احموممممممممرف لقضممممممممال حاج ه 
اح ال ا، قضممممممال اهللاجة فاحموممممممرف ما اهللكم  ما توممممممهلل اا عة ت طين مجع هم، 

قصح: يُن مثر ح  يرجعصا يومممممممممممممملصن ممما  ام أحمممه يعص وا ق ممين الصقممد وممما الع ممين  حم
 يولصن اا عة.

ل : الشممخص الق م انتَْ إل  الكالف في حكم المسََب ق في صََالة ال مع 
يممأش ا، اا عممة م ممأ ر ممما اهللكم فيممه  اممما أن يممورك م  ا مممام ركعممة، أو يممورك 

 أقين من هل ، فإن أ رك ركعة ..

 اِف منها رََعً  أََتمىَها ُجُمَعً ()وَمن َأْدَرَك ما اُم

 اها أ رك ا مام ق ين رف  ا مام من الركصي اللان أمتها مجعة، فهقه اهللالة اأو،.

 اهللالة اللاحمية: أن يوين بعو رف  ا مام من الركصي ال يورك ركعةا ما حك ه   

ان نَََ   الظ   َى من ذل  أََتمىَها ظُْهًرا إذاَ   ْهَر()وإن َأْدَرَك َأَق

  ها قيو، قاح: ياها أ رك أقمين من هل  فإحمه ي  ها  هراا، لكن املؤلف قيو  قا ب
 هراا اها كان حمصم المثهر، وأما اها كان ما حمصم المثهر فإحمه ال يوممممممممممممممهلل أن يُ  ها 

 .ُنه ال بد من وج د الني  عند تكبيرة اُحراف هراا؛ 
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َل    .تعال  إل  الكالف عن الخطبتين انتَْ الم

َْد ُف ُخْطَبتََْيِن() فقاح:  وُيْشتَََرُط تََ

يش ط تقوم  ط  ني فه ا شرٌط لو ة  ال  اا عة، فلص أحمه  لل وقاح أأ ر 
اخلط ة توهلل  الته  يعا قاح: أقوم الوال  علل اخلط ة ما حكم الوال   غي 

 ، وُعلم من  قا أن املشمم ط تقوم  ط  نيُن تْدف الخطبتين شَرطه  م ي ة؛ 
 ة واحو  و لل عق ها ال يوهلل هل .فلص تقومد  ط 

ر مسائَ في الخطب    : م َذ

 .املسألة اأو،: شروط اخلط  ني 

 .املسألة اللاحمية: ما ال ُيش ط يف اخلط  ني 

 .املسألة اللاللة: ما ُيس  ب يف اخلط  ني 

 فأما شروط اخلط  ني فقاح هكر املؤلف مخسة شروط.

 )وِمن َشْرِط ِصحىِتهما َحْمُد اهلِل(

ا املؤلف  نمما يعا هكر الشممممممممممممممروط، وأ  ممين فيهمما ممما عمموه بعض  ممق ا اأوح، ط عمما
العل ال شممممممممممممرطاا، وما عوه بعضممممممممممممهم ركناا، يعا بعض الفقهال من اأ مممممممممممم اب 
يفوممممممممممملصن ويقصلصن: عنوحما يف اخلط ة أركان، وعنوحما شمممممممممممروط، أما املؤلف هكر ا  

اعة ومل ير  كلها يف آمممممممممممممميال  واحو باع  ار أن حك ها واحو، فهنا راعل اهللكم،
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قضمية أن الشمرط خيرل عن املا ية أو ال خيرل عن املا ية جتصز يف  قا اأمر، واال 
ن معممووٌ  عنممو غيه من اأركممان ال من الشممممممممممممممروط؛  ف  ممو اهلل  ُن الَر

، والشمممممرط يكصن  ارجاا عنها، و نا املؤلف جتصز يف  قا يك ن جز  من الماهي 
 هللكم. وال مشاحة اهلل و هلل املقوص   ص فهم ا

فيها،  ، فال تومممهلل اخلط ة من غي أن حي و اهلل : محو اهلل فاُول
  قا الشرط اأوح و ص معووٌ  من اأركان.

واأربعمممة اأو، كلهممما معممموو   عنمممو غيه من اأركمممان، واخلمممامي  ص المممقل يُعمممو 
 شرطاا.

 ()والصالُة عَّ  رس ِله ُمَحمىٍد  الثاني:

يف  ط ة اا عة، فال توممممممممممممهلل   اهاا ال بو أن ُيوممممممممممملة علل الن 
اخلط ممة بمموو مما، وال بممو من ا تيممان هبممقا الشممممممممممممممرط يف كممين  ط ممة  من اخلط  ني، 

 الشروط كلها ال بو من وجص  ا يف اخلط  ني.

 )وقرا ُة آيٍ (اللاليت: 

 قرال   ية واحو  علل اأقين، فال توهلل اخلط ة من غي  ية.

َ   اهلِل  ْْ  ( )والَ ِصيىُ  بتََ
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لفمثاا أو معىن فلص قاح: اتقصا اهلل، أو قاح: اطيعصا اهلل   قصم اهلل الص ممممممية ب
 وال تعوصه، أو أمر م بأمر  حيوين به الصعظ واأمر بال قصم، ولص مل يأش بلفمثها.

 )وُحض ُر العدِد اْلُمْشتَََرِط(اخلامي: 

العو  املش ط ال بو من حضصر أربعني من الرجاح يف  ط ة اا عة علل مق ب 
تعا،،   هكر ما ال ُيشممم ط يف أشممميال ليسمممد بشمممرط وااا  م أمحو ا ما

 حمص عليها لصجص  اخلالف أو ا شكاح فيها و ا مسأل ان: 

  )وال ُيْشتَََرُط لهما الطهارُة(اأوح: 

فلص  طمممب و ص ىممموٌث، أو م نهٌي، أو جنمممٌب  مممممممممممممم مممد  ط  مممه ك ممما قممماح 
 . ط ة فقطتعا،، ويولة بعو ما ي صلأ ط عاا، اخل  اأ  اب 

هما َمن يََتَََ لى  الصالَة(  )وال أن يَََت الى

فليي بشممممممممممرط  أن يكصن القل خيطب  ص القل ُيومممممممممملة، فلص أن  طي اا  طب 
 تعا، تس  آنن : و لل غيه  هلل،   هكر آنن اخلط ة، فقكر املؤلف 

 )وِمن ُسَنِنهما أن َيْخُطَب عَّ  ِمْنَبٍر أو َمْ ِضٍا عاٍل(أوهلا:  

 أن خيطب علل منم فإن مل يصجو علل مصل   مرتف .  قا اأوح

ََ عَّيهم(اللان:  َب  )وُيَسََِّّم عَّ  المعم ميَن إذا َأقَْ

 اها أق ين علل املأمصمني آلم عليهم، وعنوحما السالم اخلطيب ُيسلم مرتني: 
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 مر  اها   ين. -

 ومر  اها  عو املنم. -

 ) م َيْ ََِّس إل  َفراِغ اُذاِن( 

 م بعو ما يسلم علل الناو ألي ا، فراغ اأهان.ألي علل املن

 )وَيْ ََِّس بيَن اْلُخطبتيِن(

و قه االسممممممممممة واج ة وال مسمممممممممم   ة  مسمممممممممم   ة، طيب كيف م   بني قصله ان 
االصو بني اخلط  ني مسممم  ب وبني قصله: ُيشممم ط تقوم  ط  ني  ممكن يفومممين 

 بينها بسكصت من غي جلصو حوين الشرط ومل حيوين السنة.

 )وَيْخُطَب قائًما(

ا  ا، و ممقا من مفر ات اهللنممابلممة، واا هصر علل أن اخلط ممة قمماحل مما وأن خيطممب قمماحل مما
واج ة أو شمممممممرط منهم من قاح: واج ة، ومنهم من قاح: شمممممممرٌط لوممممممم ة اخلط ة، 

 وأما اهللنابلة قالصا: ا ا آنة.

 )ويَعتِمَد عَّ  سيٍ  أو قََْ ٍس أو عًصا( 

ا أيضاا ع ، أو عوا.يس  ب أن يكصن مع  وا ، أو قصو   لل آيف 

ِصَد تَّْاَ  َوجِهه( ْْ  )ويََ
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واملأمصن يسمممممم ق لصن اخلطيب  قا القل عليه اا هصر ك ا هكره ا مام ابن قوامة 
يف امل ا أن مجهصر الفقهال أن املسمممممم  ب واملشممممممروي يف حق املأمصمني اآمممممم ق اح 

ا أن اخلطيب ماخلطيب وال اآ ق اح الق لة  اآ ق اح اخلطيب، في  لقصن حصله، أ
أممامه ثالثة وال أربعة ينمثرون اليه، وال اقة عن مي ن ه وميسممممممممممممممرته باجتاه الق لة ما 
يل ف صن اليه، وال ي ههصن اليه، وال يقوووحمه فهقا  الف املس  ب عنو مجا ي 
الفقهال، وا ن  قه ما عا  الناو يع لص ا، ولكن املسممم  ب أن يسممم ق ين املأمصم 

 ا مام. 

ِصَد تَّْاَ  َوجِهه()ويََ وقصله:  ْْ 

 يعا أحمه يقوو املأمصمني وال يس ق ين الق لة.

َْصَِّر اْلُخْطَبَ (   )ويَُ

يُقور أو ي،قور اخلط ة يعا ال يطصح فيها، وما لابط هل   العرف  لعله يُقاح 
كان خيطب بسمممممممممممممصر  ل، يعا بعض الناو يمثن   العرف، والن  

 و فيقصح: اهلل و هلل، والومممممممممممال أن تقومممممممممممي اخلط ة يق ضمممممممممممة أن يقف أمام النا
والسممممممممممالم علل رآممممممممممصح اهلل، يا أيها القين  منصا اتقصا اهلل حق تقاته وال متصتن اال 

ان الخطب  وال ال  حصَّتوأحمد مسل صن وألي؛   .ُن هذا حصَّت أَر

كان خيطب بسممممصر  ل فليي ال قوممممي املقوممممص  أن   ال، الن   
 ا حمسان ينافي يف عو  الوقاحلق واللصان.
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 )وَيْدُعَ  لَّمسَّميَن(ال اآ  من السنن: 

 ويوعص لل سل ني و قا من السنن  الفاا ملن أوج ه، و ص الشافعية.

َه(  فيه مساحلين: )فص

 .فة اا عة  

 .وتعو  اا عة 

 .والسنة بعو اا عة 

 .و  اب اا عة 

َه(: قاح   )فص

  )والُ ُمَعُ  رََعتان(املسألة اأو،  فة اا عة قاح: 

 ماها يقرأ فيه ا  و ين يقرأ جهراا أو آراا  و قا والهلل،

ِْيَن( ُُوَل  باْلُ ُمَعِ  وفي الثانيِ  بالمناِف َرَأ َجْهًرا في ا ْْ  )ُيَسن  أن يََ

ا  ا ر، باملنافقني وأ ن بعض النسممممممممخ باملنافقصن؛  ْال سََََََ رة ُنه يُ و قا أيضمممممممما
 ، املنافقني علل اهللكاية.المنافْ ن، ويُْال س رة المنافْين

 ألة اللاحمية: تعو  اا  ، وفيه  لان: اهللكم ال كليفة واهللكم الصلعة.املس

 تعو  اا   ما حك ه ال كليفة  
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ثَََر من َمْ ِضٍا من البََََِّد إال لحاجٍ (قاح:  َْ  )وَتْحُرُف إقامُتها في َأ

اهاا حكم تعمو  اا  : ال  رمي  مقا اهللكم ال كليفة، اهاا اهللكم ال كليفة ل عمو  
   رمي  قا اهللكم ال كليفة لكن  قا علل  صرتني: اا    ص ال

 تعو  من غي حاجة  قا  ص اثرم.

ا ولهَذا قَال: )وَتْحُرُف إقامُتهوتعمو  لصجص  حماجمة فهمقا ليي مب رم  مقا جماحلي؛ 
ثَََر من َمْ ِضٍا من البََََِّد إال لحاجٍ ( ف ذا ُوجدت الحاج  ي  ز التعدد  َْ في َأ

 ي عو  بال حور، ال بقور اهللاجة أيضاا.، مص  الص بْدر الحاج  أيًضا

وأما حك ه الصلمعة: اها أقامصا اا عة يف أكلر من مصل  م  كرأه ما حك ه  
 توهلل وال ال  

 )ف ن فَََعَُّ ا فالصحيحُ  ما باَشَرها اُماُف أو َأِذَن فيها(

 اهاا زا ت اا عة عن قور اهللاجة فإن الييا   ُتؤ ل ا، ال طالن، كم مجعة ك ال
ال لمممو  قمممالصا: ك مممال ثالث مج ، وأقي مممد أرب  مج  حمعرف أن واحمممو  من  مممقه 
اا   باطلة، أل واحو  من  قه اا    قالصا: حمنمثر فإن كان ا مام قو باشممممممممممر 
: مجع ان، ت ضمممهلل املسمممألة   ع ني،  بعض  قه اا عة أو أهن فيها، حمف ض ملالا

 ا مام كان  طي اا يف احوا ا.

لسمملطان كان  ص ا مام يف احوم  اتني اا ع ني، حمقصح:  قه ا مام اأعمثم ا 
اا عمة  ة الومممممممممممممم ي ة، واا عة اللاحمية باطلة، طيب  ب أن ا مام مل يؤم يف 
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أيه مما مل ي مماشممممممممممممممر أل من  مماتني اا ع ني، لكن احمموا مما مممأهوٌن فيهمما من ق ممين 
 لوممممممم ي ةا مام، واللاحمية  كقا من عنو م أقامصا مجعة  ون اآممممممم ئقان ا مام فا

 الد أهن فيها ا مام.

 ممب أن اا ع ني مممأهوٌن فيه مما، اهن ا مممام هلممقه، وأهن هلممقه، أو أن اا ع ني 
غي ممأهون هب ما، مل يمأهن ال هلمقه وال هلمقه ما أحو اآمممممممممممممم أهن وأقامصا اا عة يف 

 ال لو ف ا اهللكم  أيه ا الو ي ة 

  ه()ف ن اْستَََ يَا في إْذٍن أو َعَدِمه فالثانيُ  باطَّ

القل يشمممري يف الومممال  أوالا  ص القل تومممهلل  مممالته  قا كم يف الومممال  و  ين 
فيها السممماعة اللاحمية عشمممر  ورب ، و قا اثنا عشمممر وثليت، فالوممم ي ة اا عة الد 

 أقي د اثنا عشر ورب ، واللاحمية اليمان يف اليمان باطلة.

  هللكم أفرض أحمنا ما عرفنا الصقد، أو أ م كموا يف حمفي الل مثة ف ا ا

ُُوَل  َبطَََّتا(  )وإن َوقَََعَتا مًعا أو ُجِهََّت ا

وقع ا معاا كموا يف حمفي الصقد، أو مل حمعلم، واهلل ما حمورل م   لي م  قالصا: يف 
،  12.15واللمماحميني يف حمموو   12.15حمموو   ممما حمممورل أيه مما الممقل أكم أوالا

 ف ا اهللكم  ماها يقصح املؤلف  

 )َبطَََّتا(
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 الل وال  ؤالل وأحسن اهلل عياحلهم.مل توهلل مجعة  ؤ 

اللممالمميت:  ممقا  ص املممق ممب يف املسممممممممممممممماحلممين  ممقه، وك مما بينممد لكم أن املقممام مقممام 
توريي ال مقام اف ال، ومقام مورو ال مقام مفد، السممممممممممنة بعو اا عة عنوحما هلا 

 أقين، وهلا أكلر، فأقلها ما  ص  

ثََُرها سِ  َْ عتان وَأ َ  السنِ  بعَد اْلُ معِ  َر ()وَأَق  تٌّ

 ، فيهصز يولة ركع ني، أرب ، آد.وقو ور   قا عن ابن ع ر 

   هكر   اب اا عة و ة معروفة مشهصر .

 )وُيَسن (قاح: 

عنموحما   اب اا عة منها ما يُطلب فعله وما يُطلب تركه، ف ا ُيسممممممممممممممن فعله هكر 
 واحمية أمصر ، و ة: 

َْدىَف(واحو:  ََ وتََ  )أن يََْغَتِس

اا عة مسمممممممم  ٌب ومسممممممممنصن، وتقوم هل ، أين تقوم يف أل  اهاا ال سممممممممين يف يصم
ت ديدباب  باب املياه عنو قصح املومممممنف:   )ويسََََتعمَ في طهارة مسََََتحب َ 

فل ا قاح طهار  ك سمممممممين مجعة عرفنا أن غسمممممممين اا عة  وضَََََ ٍ  وغسََََََ جمع (
 مس  ب.
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يف الروض قاح: وفيه حممثر، يعا قاح علل قصح  ممممممممممممماحب املنت:  ال صش 
َْدىَف( يستن أن )قاح: وفيه حممثر، وتعق ه بعضهم بأحمه قو تقوم يف باب املياه،  )وتََ

َْدىَف(   يغتسَ في ي مها وتََ

 )ويََتَََنظىَ (اللان: 

 وي نمثف وي هيأ هلا.

 )ويَََتطَيىَب(اللاليت: 

 )ويََََّْبَس َأْحَسَن  ياِبه(الراب : 

َر إليها ماشًيا(اخلامي:   )ويََُبكِّ

ا و  ا، ال  كي  قا آنة، واملشة اليها  قا أيضاا وُأكن أن معين  قا  امسما آما آما
 آنة.

 )وَيْدنََُ  من اُماِف(الساب : 

 الوحمص والقرب من ا مام.

 .)ويَْرَأ س رَة الكهِ  في ي ِمها(اللامن: 

لهر، الوعال، وُيكلهر، الوال ، علل النُ  )ال اآ :   .(وُيكن
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 عة ويف ليلة يف يصم اا فيكلر من الوعال والوممممال  علل الن  
ب ،   هكر ا  افلن ي ف ال مع  فيه سََََاع  إجاب اا عة، أما اكلار الوعال؛ 

َل  الد  ة من بممماب ال وك اأمصر الد ُت ك  ر الم تعَََال  في  فََََذ
  التروك ست  أم ر:

 )وال يَََتَخطى  رِقاَ  الناِس إال أن يك َن إماًما أو إل  فَُْرَجٍ (اأوح: 

 فال يتخط  اُنسََََََََََان رقا شممممممممممممميال الد ُت ك  طة الرقاب، اهاا اأوح من اأ
  الناس إال في حالتين:

: أن يكصن ا ممام يممو مين ا مممام ويريمو أن خيطمب يف النماو فييممو الحَالَ  اُول 
 أن ي خطل رقاهبم  قا له عقره.

ا، فرجه الناو  مممملصا ا، جصار ال اب وتركصا الوممممفصف اأمامية ف خطل  الثاني:
 وين ا،  قه الفرجة، فهم اآقطصا حقهم بقل . رقاهبم لي

 )وَحُرَف أن يُْيَم غيَره فَيْ ََِّس َمكانَه(اللان من ما ُي ك: 

ال أصز أن تممممو ممممين ا، اا عممممة تقصح: يمممما فالن قم أحممممما  لي مكمممماحممممم ، تقيم 
ِْيمُ  اَل »: الشمممممممممخص ل هلي مكاحمه، قاح  َُ  ُي ََ  الرىُج  نْ مِ  الرىُج

 اال يف حالة واحو  و ة اها كان  قا ااالي وكييٌن عن  «ِفيهِ  وَيْ َِّسُ  َمْ َِِّسهِ 
 يف حفظ املكان.
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 ظُه له()إال َمن َقدىَف صاحًبا له في َمْ ِضٍا َيْحفَ و ة املسألة الد هكر ا بقصله:  

فهمقا أحممد قومد واحو فهلي يف املكان عن ، فهص جالي يف املكان لي فمثه 
 ل ، اهاا  ص وكيين عن .

ا اأماكن، رف  املوليات املفروشة الد حُيهي هبلث  التي تترك وهي: المسعل  الثا
 ين ا حمسمان اها   ين وجو مكان ىهصز علل املق ب يرف   قا املكان وُيولة 

 فيه  حمقصح: علل  صرتني: 

 اها حضرت الوال 

 وق ين حضصر الوال 

 )وَحُرَف رَْفُا ُمَصًَّّ  مفروٍو(أما ق ين حضصر الوال  فقاح: 

 يرف  مولل مفروش ويولة مكاحمه اال اها حضرت الوال . ما أصز

 )ما لم َتْحُضر الصالُة(وهلقا قاح: 

 فإها حضرت فإحمه يُرف .

 أن ال يع ول ا حمسان علل جملي شخص. المسعل  الرابع :

َ  قاح املؤلف:  ِعه لعاِرٍض َلِحَْه  م عاَد إليه َقريًبا فه  َأَح  )وَمن قاَف من َمْ ضََََََِ
 به(
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ين مثر اا عة ما شممممال اهلل م كر من بعو  ممممال  الفهر و ص جالي، جال جالي 
  اح ال لقضممممممممال حاج ه أو اح ال للصلممممممممصل فخرل قاح: يا فالن أحما آممممممممأه ب 
أتصلأ وأرج ،   عا  ا، مكاحمه فإها شخٌص قو جال وجلي يف  قا املكان من 

 اأحق  اأوح القل قام من مصلعه لعارض  هللقه.

ا(بقصلمممه:  ولكن املؤلف قيمممو  مممقا  ني و مممقا ىمممين  الف ب ) م عَََاَد إليَََه َقريبًَََ
اأ مممممممممممممم ماب، فماملؤلف ا  ممار يف ]الياحلممو[ أحمممه ال بممو أن يرج  اليممه قري ماا، والممقل 
أهكره يف ]ا قنمماي[ قمماح: ولص مل يكن قري مماا، مصجص  يف ا قنمماي  يف ا قنمماي حمفي 

 52:22الكالم   عا  اليه قري اا 

ا، م  ان ا ن رجعممد ا، ا قنمماي وا،يف الروض: ومل يقيمموه اأكلر   بممالعص  قري مما
  56:26مطالب هل النهل فقكروا القيو. 

يف املن هل: والعماحلمو من مكماحممه لعمارض أحق مبكماحممه، ومل يقيموه بكصحممه عما  قري اا، 
وان كممان ا قنمماي قيمموه بممأحمممه عمما  قري مماا، وكممقلم  يف مطممالممب أول النهة هكر قري مماا 

 د قرأ ا ا ن يف الشمماملة أحمه قاح: "ومل يقين  الفاا له"ومل يقين حسمب النسمخة ال
 مممممممماحب ال اية مل يقين  الفاا له، واأ ممممممممين أن  ممممممممماحب ال اية اها ا  ار أحو 
القصلني  ص  نا مشممممممممممل م  ا قناي اهاا عليه أن يقصح:  الف لل ن هل اهاا، علل  

ا  كان ر كالم الشمممممممميخ منوممممممممصر أن  قا القيو القل مل يقكر يف املن هل أحمه غي م
 الشيخ مرعة ين  ة أن يقصح:   عا  قري اا  الفاا لل ن هل.
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عتيِن( ََ واُماُف َيْخُطُب لم َيْ َِّْس حت  ُيَصََِّّي َر  )وَمن َدَخ

ََ واُمََاُف  مممقا اأ ب اخلمممامي أن ال ألي اال بعمممو ركع ني، قممماح:  )وَمن َدخَََ
عتيِن يُ ِجُز فيهم ََِّّي َر مأمصٌر باآممممممممممممم  اي  أحمه ا(َيْخُطُب لم َيْ َِّْس حت  ُيصَََََََََََ

 اخلط ة. 

 )وال َي  ُز الكالُف واُماُف َيْخُطُب(

 مقا اأ ب السمممممممممممممما و من اأمصر الد ُت ك القل  ص: الكالم أثنال اخلط ة، فال 
 : ، إال في أربع  أح الأن ي كلم وا مام خيطب أصز لل الر لله عة

 إال له()اأو،: 

 كلم غيه.يعا اال للخطيب، فاخلطيب له أن يُ 

ه(اللممان:  من كل ممه اخلطيممب أو من كلم اخلطيممب فهممقا ال بممأو  )أو ِلَمْن ُيَكَِّّمََُ
 به.

ََ اْلُخطبِ  وبعَدها(اللاليت:    )وَي  ُز قب

 اللاليت أن يكصن بعو اخلط ة.

أن يكصن بعو ا، و صر  كصحمه ق ين اخلط ة بعو جلصو ا مام علل املنم  والرابا: 
 وكصحمه بعو ا بعو احم هال ا مام من اخلط ة قالصا: واهاوق ين أن يشمممممممممري يف اخلط ة، 

شممممري يف الوعال،  لص اخلط ة واحم هد اأمصر وبوأ يوعص لل سممممل ني قالصا:  قا 
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ليي جيلاا من اخلط ة، فلص تكلم فيه ال حيرم الكالم  قا كالم اأ  اب عليهم 
 رمحة اهلل.

َل   تسََََََََََا تعََال  إل  بََا  صََََََََََالة العيََدين وفيهََا   م انتَََْ الم
 مسائَ: 

 .املسألة اأو،: حك ها 

 .وق ها   

 .اهبا     

 .شروطها   

 .ف ها    

 .آننها   

 .ال نفين ق لها وبعو ا   

 .قضاؤ ا   

 .ال ك ي املطلق واملقيو   

 أما حكمها فما ه   
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 )باُ  صالِة العيَدينِ قاح: 

َُ بٍَّد قاتََََّهم اُماُف، و  فايٍ  إذا تَََرََها أه ُتهاَ وهي فََْرُضَ  صالِة الض َح  َوقَْ
اَ ، وآِخُره الزواُل، ف ن لم يَُْعََّْم بالعيِد إال بعَده َصَّىْ ا من الغِد، وُتَسن  في َصْحر 

َُْضَح   ََّها وَعْكُسه في ا بَْ َُّه قََ َْ َُْضَح  وَعْكُسه الِفْطُر، وَأ وتْديُم صالِة ا
يها ماشًيا بعَد كيُر معم ٍف إلإن َضحى ، وُتْكَرُه في ال امِا بال ُعْذٍر، وُيَسن  تَب

 الص ْبِح، وتََعخ ُر إماٍف إل  َوْقِت الصالِة عَّ  َأْحَسِن َهيوٍ  إال اْلُمْعَتِكَ  ففي
 ياِ  اعتَكاِفه، وِمن َشْرِطها استيطانه وَعَدُد اْلُ ُمَعِ ، ال إذُن اُماِف، وُيَسن  

ٍَ آَخَر، وُيَصَِّّيها رََعتيِن قَ  ََ اْلُخطبِ  ُيكَ أن يََْرِجَا من طري ُُوَل  بعَد ب بَُِّر في ا
ََ الْرا ةِ خَ  ََ التَع  ِذ والْرا ةِ ِستًّا، وفي الثانيِ  قب ْمًسا، اُحراِف واالستفتاِح وقب

ثِيًرا بيًرا، والحمُد هلِل ََ َِّ َتكبيرٍة، ويَْ ُل: اهللُ أَبُر ََ ، وُسبحاَن يََْرَفُا يدْيِه ماَ 
ثيًرا، وإن َّى  اهللُ عَّ  ُمَحمىٍد النبيِّ وآِلِه وَسَّىَم َتساهلِل ُبكرًة وَأصياًل، وصَ  َّيًماَ 

ُُول  بعَد الفاتحِ  ِبَسبِّْح وبالغاشي ِ  َأَحبى قاَل غيَر ذل .  م يَْرُأ جهًرا في ا
ُُول ُخْطَبَتي اْلُ ُمَعِ  َيستفِتُح ا   بِتْسِا في الثانيِ ، ف ذا َسَّىَم َخَطَب ُخطبتيِنَ 

م ما والثانيَ  بسبٍا، َيُحثَ ُهم في الِفْطِر عَّ  الصدقِ  ويَُبََيُِّن لهَتكبيراٍت 
ُُْضِحيىِ  ويَُبََيُِّن لهم ُحْكَمها،  َُْضَح  في ا ُيْخرُِج ن، ويََُرغُِّبهم في ا

 ََ َُ قب ُر بيَنها واْلُخطبتاِن ُسنى ه، وُيْكَرُه التنف  الصالِة  والتكبيراُت الزوائُد والذَْ
 .ها(ِضِعها، وُيَسن  ِلَمْن فاتََْته أو بعُضَها قضاُؤها عَّ  ِصَفتِ وبعَدها في َم ْ 

 أ ا فرض كفاية ، و ة من شعاحلر ا آالم المثا ر . حكمها:
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وهلقا اها تركها أ ين ال لو، وأ مممممممممروا علل تركها وام نعصا عن اقام ها ماها يومممممممممن   
 معهم ا مام  

َُ بٍَّد قاتََََّهم اُماُف( ها أه  )إذا تَََرََ

 هم ا مام ح  يقي ص ا و قا من باب الق اح وليي من باب الق ين.قاتل

 ، وقد  ال  العيو ف ا وق ها أوله و  ره  الثاني: مسعل  وقت العيد

صالِة الض َح ( ُتهاَ   )وَوقَْ

 قا أوله أن أوح وقد العيو  ص أوح وقد  ال  الض ل، و ص بارتفاي الش ي 
، وما   ره    قيو رمهلل 

  )وآِخُره الزواُل(

  ره اليواح بيواح الشممممممممممم ي، ولص قيين   ره ما ق ين اليواح و ص ق ين اليواح عنوحما 
 وقد  ة يعا ا، ما ق ين وقد النهة. 

اها مل يُعلم بالعيو اال من اليصم اللان، ان مل يُعلم بالعيو اال بعو زواح الشمممممم ي، 
 بعو  رول وقد العيو م  يولص ا  

 ه َصَّىْ ا من الغِد( )ف ن لم يَُْعََّْم بالعيِد إال بعدَ 

اال بعموه يعا بعمو اليواح يومممممممممممممملصن العيمو من اليصم اللمان،  مقا ما ي علق بصق ها، 
َل   َل   ماني  آدا . انتَْ الم ر الم  تعال  إل  آدابها وَذ
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 )وُتَسن  في َصْحراَ ( اُول منها:

 قا اأ ب اأوح أن ُتوممممممملل يف الوممممممم رال، اأفضمممممممين أن تكصن يف الوممممممم رال،  
 آيأش بعو قليين حكم  ال ا يف املسهو وتكصن يف  ال  قري ة من ال نيان.و 

َُْضَح  وَعْكُسه الِفْطُر( الثاني:  )وتْديُم صالِة ا

 ،ليتسَََا ال قت لمن أراد أن يضَََحيفيسممم  ب يف  مممال  األممم ل تقوميها؛ 
وأما الفطر ف العكي يسمممم  ب تأ ي ا لي سمممم  الصقد لءكين ق لها، يأكين ق لها 

 اللاليت من ا  اب. وحيضر،

َُْضَح  لمَضح( ََّها وَعْكُسه في ا بَْ َُّه قََ َْ  )وَعْكُسه الِفْطُر وَأ

أن يأكين ق ين  مممممممال  العيو  قا يف الفطر، وأما يف األممممممم ل  المسََََََعل  الثالث :
فاملسممممممممممم  ب أن ال يأكين ق لها، وااا يأكين بعو ا ان كاحمد له ألممممممممممم ية، و قا 

ََّها(معىن قصله:  بَْ َُّه قََ َْ ه في اق ين  ممال  العيو  يعا )وَأ َح ()وَعْكسََُ يعا  َُضََْ
 يعا من كاحمد له أل ية. )لمَضح(ال يأكين بعو ا 

 لنا  صرتان:  ما حكم صالتها في المس د 

 بعقر وب ي عقر.

 فإن كان بوون عقر ..

 )وُتْكَرُه في ال امِا بال ُعْذٍر(
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 .ان كان بوون عقر ُتكره، وان كان بعقر  ف فهصم كالمه أحمه جاحلي

 الراب  من ا  اب ما  ص  

 )وُيَسن  تَبكيُر معم ٍف إليها ماشًيا(

أن يُ كر املمأمصم اليها، وُعلم من قصله: ت كي  مأمصم  اليها أن  هذا اُد  الرابا:
 ا مام ال يس  ب له ال  كي وااا حيضر وقد الوال .

 )ماشًيا(: الخامس من اآلدا 

كصن بعو ور نهلله  قا حو ال  كي، يعا ال  كي يأن يكصن ه ابه اليها مشياا بعو، ال
  ال  الو هلل.

 )وتََعخ ُر إماٍف إل  َوْقِت الصالِة(: السادس من اآلدا 

تأ ر ا مام، املأمصم يسمممممم  ب له ال قوم، وا مام يسمممممم  ب له ال أ ي ا، وقد 
 الوال  فيو ين وُيولة م اشر .

ِن َهيوٍ ( السَابا من اآلدا : ، يكصن علل أحسن  يئة م ه الا أن  )عَّ  َأْحسََ
 م طي اا، م ييناا اال شخٌص واحو فال يس  ب له ال يين وال طيب و ص من 

 )إال اْلُمْعَتِكَ  ففي  ياِ  اعتَكاِفه(

قالصا: أحمه أثر الطاعة، املع كف يسمممم  ب أن خيرل من مع كفه ا،  ممممال  العيو 
ن أثر الطممماعمممة ال ، وقمممو هكرحمممما لكم أُن حَََالَََه هَََذه أ ر طَََاعَََ ٍ علل  يئ مممه؛ 
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تسممممم  ب اال ازال ه، و قه املسمممممألة هلا فروي، منها ما هكرحماه يف باب السمممممصاك أن 
الومماحلم ال ُيسمم  ب له السممصاك بعو اليواح، ومنها  قا، ومنها ما آمميأش معنا ان 

 شال اهلل أن الشهيو يُوفن بومه.

 .أن يرج  من طريق    ر و قا يأش بعو قليين ان شال اهلل اُد  الثامن:

َل  إل  شروط صالة العيد ما هي     م انتَْ الم

 )وِمن َشْرِطها استيطانه(

االآمممم يطان فال توممممهلل  ممممال  العيو لل صا ل، بوو رحين يعا ليسممممصا مسمممم قرين يف 
 بلو يقي صن يف الو رال ال توهلل منهم وال جتب عليهم.

، وليي شمممرط  ويف كالم بعض اأ مم اب ما ُيشمممعر أن االآممم يطان شمممرط وجصب 
 واهلل أعلم.   ة

 )وَعَدُد اْلُ ُمَعِ (: الثاني من شروطها

عو  اا عة فال توممهلل اال من أربعني، ال توممهلل بأقين من أربعني،  ين اهن ا مام 
 شرط وال ملين اا عة.

 )ال إذُن اُماِف(
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و قه املسمممألة هكر ا املؤلف يف  مممال  مصالممم ، اأوح: يف  مممال  اا عة وآممم ق، 
مسممممألة اهن ا مام، واللاليت: يف  ممممال  االآمممم سممممقال،  واللان  نا يف  ممممال  العيو

 )وليس من شرطها إذن اُماف(قاح يف   ر ال اب: 

ر سَََن  من السَََنن في صَََالة العيد وهي: ٍَ   م َذ ن  أن يََْرِجَا من طري  )وُيسََََ
 آَخَر(

 يق ب من طريق ويرج  من طريق   ر، وا  لف العل ال يف اهللك ة من هل  

 ما صف  صالة العيد   

ََ اْلُخطبِ ()  وُيَصَِّّيها رََعتيِن قَب

 : أ ا ركع ان.إًذا المسعل  اُول 

أ ا تكصن ق ين اخلط ة، ما خيطب   يوممممممممممملة ال، ُيوممممممممممملة    المسََََََََعل  الثاني :
 خيطب.

ُُوَل  بعَد االسَََتفتا قاح: المسَََعل  الثالث : صَََف  الصَََالة  ََ )ُيَكبَُِّر في ا ِح وقب
 التَع  ِذ والْرا ِة ِستًّا(

 ك يات اليواحلو آمممممممممممم ة يف اأو، ومخسممممممممممممة يف اللاحمية فرل بينها تك ي ، يعا يفال 
 اأو، مخسة ويف اللاحمية مخي تك يات.
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و يف اأو، ق ين االآمممممم ف ا  وق ين ال عصه، فإها كم تك ي  ا حرام يسمممممم ف هلل،   بع
هلمم  ي مموأ بممال ك يات اليواحلممو آممممممممممممممد تك يات، بعمموممما خيلص ال ك يات اليواحلممو 

عصه ويقرأ، فال عصه والقرال  يكصن بعو هل ، وأما االآمممممممممم ف ا  فيكصن ق ين، ويف ي 
 الركعة اللاحمية..

ََ الْرا ِة َخْمًسا(  )وفي الثانيِ  قب

ق مممين القرال ، ق مممين القرال  وال عصه وال ال عصه يكصن ق مممين  مممما يف تعصه، بممماليا  أين 
نوحما النية، فاملق ب ع هكر املسممممممألة ماها قاح  ما عوا االآمممممم ف ا  وال عصه وجتويو

 أحمه ال يس  ب له ال عصه مر  أ رم.

ََ الْرا ِة(هلقا قاح:   أما ال عصه ما يف تعصه. )وفي الثانيِ  قب

َِّ َتكبيرٍة(  ك الخامس في صف  الصالة قال: )يََْرَفُا يدْيِه ماَ 

ح تك ي  من  مممقه ال ك يات يرف  يمممويمممه معهممما، مممماها يقصح بني ال ك يات   مممين 
و فيه هكر مشمروي  له هكر مسم  ب، يعا عنوحما القكر اأفضين وبعو يسمكد أ

 هل  ما أصز.

ثِيًرا أمَََا اُفضَََََََََََََ فه  أن يْ ل: بيًرا، والحمَََُد هلِل ََ ، )ويَْ ُل: اهلُل أَبُر ََ
 سَّيًما(وُسبحاَن اهلِل ُبكرًة وَأصياًل، وَصَّى  اهللُ عَّ  ُمَحمىٍد النبيِّ وآِلِه وَسَّىَم تَ 

 ياا  مصجص   يف بعض النسخ، فهقا  ص اأفضين.ما عنوكم كل
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 )وإن َأَحبى قاَل غيَر ذل ( وال ائز: 

ب ي هل  ما يف مشممممكلة، يعا  اها هكر اهلل أو  مممملل علل حم يه 
 ان أحب قاح غي هل . 

ُُول  بعَد الفاتحِ  ِبَسبِّْح وبالغاشيِ  في الثانيِ (  ) م يَْرأُ جهًرا في ا

 ال اشية بعو الوال  ماها يون  ااهرية ويقرأ بس   و 

ُخْطَبَتي اْلُ ُمَعِ (  )ف ذا َسَّىَم َخَطَب ُخطبتيِنَ 

يف اثلل أن العيممو هلمما   طممب  ط  ني و ممقا بمما مجمماي حكمماه ابن حيم 
ا،  مممقا ىمممين اتفمممال بني الفقهمممال رمحهم اهلل تعممما،، وعليمممه ع مممين   ط  مممان امجممماعممما

، وأما القصح بأحمهاملسممل ني جرم عليه الع ين وتصارثه الناو ج  ط ة  يالا بعو جيالا
ا عنممممو الفقهممممال، قصٌح اامممما ُعرف يف  ممممقا اليمممممان  واحممممو  فهممممقا ليي قصالا معروفمممما

 امل أ ر.

ُُول  بِتْسِا َتكبيراٍت(  )َيستفِتُح ا

 ط د العيو كخط ة اا عة في ا آممممممم ق اال أحمه يسممممممم ف هلل اأو، ب سممممممم  تك يات 
ها لفقهال أن  ط ة العيو ُيسمممممممممممممم  ب اف  احواللاحمية بسمممممممممممممم  ، و قا عليه مجهصر ا
 بال ك ي  قا عليه مجهصر الفقهال.

 )والثانيَ  بسبٍا(
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 بس   تك يات، ما القل يقكره يف اخلط ة  

 )وَيُحثَ ُهم في الِفْطِر عَّ  الصدقِ (

 قا يف الفطر، عنوحما ما القل يقكره  عنوحما شممممممممممممممةل يقكره يف الفطر، وشممممممممممممممةل 
 يقكر أمرين:  يقكره فاأل ل، ففة الفطر

 )َيُحثَ ُهم في الِفْطِر عَّ  الصدقِ (اأوح: 

 )ويَُبََيُِّن لهم ما ُيْخرُِج ن(اللان: 

أن  مقا الصقمد  ص وقمد زكا  الفطر، طيب  ص ا ن  ص خيطب  ممممممممممممممال  العيو 
احم هل وقد  مممموقة الفطر وال ما احم هل  املق ب أن وقد  مممموقة الفطر يسمممم  ر 

بعو الوممممممممممال  وقد كرا ة، ُيكره بعو الوممممممممممال  ا، غروب كي يصم العيو، لكنه 
 لكنه أيئ.

طيب بعو غروب الش ي ح  لص مل خيرجها بعو غروب الش ي أب ا راجها 
ولهذا هذا الم ضَََََا له مناسَََََبً  ظاهرة من هذا بعو غروب الشمممممم ي قضممممممالا؛ 

، والصجممه اللممان ح  من أ رجهمما اها ُعلم اهللكم مقمماربمماا للفعممين فممإحمممه يل ممد ال جََه
ا ممما بينهمما ا ن  وأممما يف  ممممممممممممممال  لب، واال م  يُ ني هلم  قه اأحكام اهيف الق

 األ ل ماها يقكر  يقكر أمرين: 

ُُْضِحيىِ (اأوح:  َُْضَح  في ا  )ويََُرغُِّبهم في ا
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 يُ ني هلم فضين األ ية ويرغ هم فيها.

 )ويَُبََيُِّن لهم ُحْكَمها(اأمر اللان: 

 أحكام.فيه   بني ال غيب وبني بيان ا

   هكر آنن العيو، آنن الفطر، آنن  ال  العيو ثالثة أمصر هكر ا و ة: 

 )والتكبيراُت الزوائُد(

ُر بيَنها واْلُخطبتاِن ُسنى ه(اللان:   )والذَْ

 قه كلها آممممممممممنن، فلص أحمه اق وممممممممممر علل ركع ني كهيئة يف  ممممممممممال  الفهر من غي 
 بممالممقكر ال ك يات  ون أن يممأشتك يات  زواحلممو جتيئ وال ال  جتيئ لص أحمممه أتل بمم

الصار  بينها أيئ، لص أحمه  مممملل العيو وال  طب يف الناو لمثروف  معينة فنقصح: 
 اخلط  ان آنة.

 ما حكم التنفَ قبَ الصالة وبعدها  

ََ الصالِة وبعَدها في َمْ ِضِعها(قاح:  َُ قب  )وُيْكَرُه التنف 

كية  بعو مصلممممممعها، فال يشممممممري  قه اهاا ُيكره ال نفين ق ين الوممممممال  وبعو الوممممممال 
املسممممممهو م  أحمه مومممممملل العيو مسممممممهو، لكنه ال ُيشممممممري له أن ُيومممممملة ق لها وال 

 بعو ا ال كية املسهو وال  ال  الض ل يف مصلعها.

 وأما يف غي مصلعها اها رج  ا، بي ه فال حرل عليه أن يولة  لل.
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ر فيها حكم قضَائها وص ر مسَعل  قضَا  صَالة العيد، وَذ ائها  رة قض م َذ
 وصف  قضائها.

 )وُيَسن  ِلَمْن فاتََْته أو بعُضَها(أما حك ه:  

 إًذا حكم الْضا  أنه مستحب، وله ص رتان:

 من فات ه  ال  العيو كلها فإحمه يقضيها علل  ف ها.

ومن و ين ُيشممممممم ط يف القضمممممممال ما ُيشممممممم ط يف اأ ال   نا ال، ال ُيشممممممم ط، يعا 
  توممهلل منه منفر اا  توممهلل م  أن اأ ال ال يوممهلل اال يوممليها منفر اا قضممالا وال ال

من أربعني، وكقل  من فاته بعض الومممممممممممال  ك ن فاته ركعة فإحمه يقضمممممممممممة الركعة 
 اأو، علل  ف ها ب ك يا ا اليواحلو. 

ي ولهذا عندنا في المذهب أن ما يعتوما يأش به املسمممممم صل قضمممممماٌل وليي امتام؛ 
 يف ، يعاما اُماف ه  آخر صَََالتهبه المسَََب ق ه  أول صَََالته وما صَََاله 

 ال  العيو   ين م  ا مام يف الركعة اللاحمية فكم يف اللاحمية مخي تك يات زواحلو 
عتي بََه ُن مََا يََيقصم ويممأش بمماأو،، ويكم فيهمما كم  آمممممممممممممممد تك يات زواحلممو؛ 
ه ما إمامه ه  آخر صالته  .المسب ق ه  أول صالته، وما أدَر

 ما صف  الْضا   

 اُؤها عَّ  ِصَفِتها()قضقاح: 
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لق   هكر ال ك ي املطلق وال ك ي املقيمممو، حمك فة هبمممقا القيمممو وحم ممموأ بمممال ك ي املط
واملقيو ان شمممال اهلل يف مف  هلل الورو القا م، و ممملل اهلل وآممملم علل حم ينا ى و، 

 وعلل  له و   ه أمجعني.

َال  :...س

ب  ا آنة، لص ما  ط: اخلط  ان مشروع ان امجاعاا، و قا ال يُعارض كص ال  ا 
أ مممممالا ما يف مشمممممكلة، لص  طب  ط ةا واحو  ومشمممممل  ين يأ  بقل   ال يأ ، 
لكن لص قاح: ال ُيسمممممم  ب أن خيطب  ط ة ثاحمية املسمممممم  ب واحو  حمقصح:  قا 

 و ص املقرر يف  واوين الفقهال.   ص املخالف ملا حكاه ابن حيم  امجاعاا 

َال  : ...س

يف الفرض ال توهلل امامة الو  يف الفرض علل : ال ما يوهلل، املق ب ال  ا 
املممق مممب والمممقل هكرتممه من اممممامممة ع ر بن آممممممممممممممل مممة اارمة،  مممقا ا ممممام أمحمممو 

  .اآ نكره ملا ُآئين عنه 

َال : يقصح يف املسهو الن صل خيطب ا مام يف املنم و ناك قرابة ثالثة أو أربعة س
  فصف يف اأمام فهين يس ويرون اليه  

 ال أ رل. : أقصح: ال  ا 

َال   : ما الوليين علل شروط اخلط ة الد هكر ا املؤلف س
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فقو جال يف اهللوييت  : كين شمممممممممممرط منها هلا  ليين، أما محو اهلل  ال  ا 
«  َ تََرُ  فََُه َ  الَّىهِ  ِبَحْمدِ  ِفيهِ  يَُْبَدأُ  اَل  بَالٍ  ِذي َأْمرٍ  َُ اهاا ما مل يُقكر فيه محو  «أَبَْ

القم ال يكصن علل ترك آمممممممممممممنة وااا يكصن علل ترك اهلل مقمصم وال ال  مقمصم، و 
 قم،صنم  ما اج    »جمال يف اهللوييت  واجمب، الوممممممممممممممال  علل الن  

 ق،اُمصا اهالَّ  هم مل يقكروا اهلل ومل يولصا علل رآصله جم،نلهسوقامصا من 
يف،ةه  مهلنينه  ع،نن  ،ار   جه  كهم وال ال  هم، وال يُقم علل ترك آنة، وااا يُقم علل تر  «محه

 واجب.

فممإحمممه كممان يقرأ يف  ط  ممه، والقمماعممو   ا يممة قرال  ا يممة فعممين الن  
يف أمصر الع مما   يمموح علل  عنمموحممما يف اأ ممممممممممممممصح أن فعممين الن  

 الصجصب، وفعله ان كان للع ا   فصاجٌب وجازماا للعا  .

 قا اشممممممممممممكاح يف املق ب أجاب عنه ابن مفلهلل يف حصاشمممممممممممميه علل اثرر، كيف 
 ة من اثوث، ويقصلصن: ُيشمممممممممممم ط قرال   ية، وا ية ال أصز يقصلصن توممممممممممممهلل اخلط

للهنب أن يقرأ ا،  قا اشكاح أجاب عنه ابن مفلهلل ارج  اليه يف حصاشيه علل 
 اثرر. 

َال  : أحسن اهلل اليكم ما حكم  ال  المثهر بعو اا عة س

: اا عممممة  الص  ة جتيئ عن المثهر، ف ن  مممممممممممممملل اا عممممة مجعممممة ال  ا 
 ري له أن ُيولة المثهر.  ي ة ال ُيش
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َال : كيف جعلصا أعقاراا ل ك اا اعة و ة أ مممممممالا ال تليمه يف املسمممممممهو فإن سَََََ
 آيال املؤلف كأحمه ي كلم عن مجاعة املسهو. 

: ليي بالضممرور ، اأوح: أحمه ليي بالضممرور  أن تكصن اا اعة باملسممهو ال  ا 
 .علل كالم املؤلف 

يد، فر اا يف بي ه،  ص آممممماكن هللاله يف ال اأمر اللان: أحمه قو يكصن الشممممخص من
وليي عنوه وآممممممممميلٌة ل  وممممممممميين اا اعة اال الق اب ا، املسمممممممممهو ف ينئق  ي عني 

 عليه. 

َال  :  ين معىن يقوو تلقال وجهه أن ال يل فد أينه وال يسر   س

:  م يقومممممممممموون يقوممممممممممو تلقال وجهه وال يل فد أيناا وكاالا قالصا: أحمه ال  ا 
 يُعرض عن الناو عن كاله و كقا. يل فد للي ني

 لكن مرا  م حمفة مطلقاا االل فات ح  أ ىن االل فات  ين  ة أن يُنمثر.

َال  : وقصله: والو ي ة ما باشر ا ا مام  ين املرا  باشر ا حضصراا أم اماماا  س

 : ال أ رل.ال  ا 

َال  :  ين القصح املشهصر من املق ب  ص املع  و  س
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شمممممممهصر من املق ب أو املع  و من املق ب ما عنوحما يف :  م يطلقصن املال  ا 
املق ب تفريق  قيق بني  قه املومممممطل ات، يف بعض املقا ب عنو م ال شمممممهي 

ا فرل، اهلل أعلم.   غي االع  ا ، غي املخ ار، أما يف املق ب ما وجوت أحوا

َال   : حكم من يولة يف مصاقف السيارات يف اهللرم.س

 : ال أ رل.ال  ا 

َال  ما حكم اا اعة اللاحمية يف املسهو   :س

: آمممممممممممممم ق معنما  مقا، وال ُتكره اعما   اا ماعمة يف غي مسممممممممممممممهمول مكة ال  ا 
 واملوينة، قلنا: وال فيه ا للعقر.

َال : اشمم اط الفرآممخ  ين يقوممو حكم اا اعة اللاحمية يف الومملصات اخل ي  سََ
 أو يف  ال  اا عة.

 في املسممممممهو وجوت ال هصش حمقين: اها كان يف  ممممممال  اا عة فهص يف حمال  ا 
عن القالممممممممممة أيب يعلل ما يق ضممممممممممة أن اعا   اا عة يف حمفي املسممممممممممهو أ ا ال 
توهلل، و ة و لفة عن مسألة تعو  اا   يف ال لو الصاحو، وجوت يف ]كشاف 
القناي[ ما يشمي ا، أ م ال يوم  صن اا عة يف حمفي املسهو وان كان هللاجة 

 امل صن،  قا مصجص  يف كشاف القناي حمقالا عن أيب يف  ا ر الكالم، ومل أجوه يف
 يعلل.
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َال: قاح:  ين اشممممممم اط الفرآمممممممخ  ين خي لف فيه م  وق هم ووقفنا م  وجص   سَََََ
 السيارات  

دام  ُن ابن ق: القل يمثهر أ م ما بنصا القضممية علل مشممقة الص ممصح؛ ال  ا 
  ر أن هذا مبني عَّ  أن الفرسََََََي ه  الذي يصَََََََ إليه صََََََ ت َذ

َْ  »، ويف اهللوييت قاح: ذن غالًباالمَ  َماُ  َه : اأهان يف قاح «أجب النَِّداَ   َتسََْ
أحصاح االع واح اها كان ااص  ا ئ واملؤهن عال الوصت فإحمه يوين ا، مساحة 

 فرآخ وال ي عوا ا.

فعلل كين حاح: فلينمثر يف  قا واال فاملشمممممممقة اها جعلنا الفرآمممممممخ واحمية كيلص أيام 
قة فيه شمممممممممةل من املشمممممممممقة لكن ك ا قلد لكم العم  الوممممممممميف بالنسممممممممم ة لل شممممممممم

 بالفرآخ.

َال  : املقيم لص أ،م الناو يف اا عة  ين توهلل س

 : ك ال ا،  يت.ال  ا 

َال : تكلم الشممممممميخ عن أحكام مسمممممممابقة ا مام، ف ا  ة أحكام ال أ ر عن سَََََ
 ا مام 

  م قالصا: ال خلف كالس ق. ال  ا :
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َال: ر ُنه يك ن غيُيكره له الوممممممممممممال  مجاعة؛ من يُعقر ب ك اا اعة  ين  سَََََََََ
 ك واف  أحو اأ  لني    خاشا

ممواف  أحو اأ  لني ُيكره وآمممممممممممممم ق معنا، آمممممممممممممم ق معنا يف مكرو ات  ال  ا :
 الوال  أن ُيولة حاقناا، لكن ال يُطلق  قا يف كين من يُعقر.

َال  : كين ما أوجب غسالا أوجب ولصلاا  س

لصل، حم قين املا ومل خيرل وجب ال سمين والص : يعا علل آم يين امللاح اها اال  ا 
ال حمقصح: أب ال سمممممين فقط، بين أب ال سممممممين والصلمممممصل، فإن اغ سممممممين بنية رف  
اهللوث اأكم واأ مممم ر اهلل و هلل، ان اغ سممممين بنية رف  اهللوث اأكم فقط فال 

 بو من ولصل.

َال  : اها قيين يف الشروط هكر فهين خُيرل اخلنلل مطلقاا  س

 .: ال أ رلال  ا 

َال  :  ين الوحمص يف اا عة يكصن لإلمام أو للخطيب  س

 : ال أ رل.ال  ا 

َال : هكرت حفمث  اهلل أن من مل يورك ركعةا م  ا مام يف اا عة أمتها  هراا سَ
ان حمصم المثهر، السممممممممممؤاح: ان أ رك أقين من ركعة وكان  ناك مسمممممممممماجو ُتومممممممممملة 

 م أ ر  أكنه ا راك اا عة به  
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كان مق ضمممممممممممممل القصاعو أن يُقاح أب عليه أن يُوركها،   : ال أ رل، وانال  ا 
 لكن ال أهكر هلم حمواا يف املسألة. 

َال  : لص تكرمد أعو الفرل بني الضو والنقيض عنو اأ صليني.س

: الضمو والنقيض، الضموان ال أ  عان، لكن قو يرتفعان، والنقيضان ال ال  ا 
إها قلنا: ، فعدف اُمرأمر: ، وحمقيض االنهيأ  عان وال يرتفعان، فضممو اأمر: 

لممممممممممو اأمر النهة ال أكن أن أ  عان يكصن  قا مأمصر ومنهة ما ُأكن، لكن 
.  أكن أن يكصن ال مأمصر وال منهة حمعم يف  صر  ا باحة ملالا

َال : قلنا: ال أصز بني  ممممممال  اا عة والعوممممممر،  ين املقوممممممص  ال أصز اا   سََََ
 بينه ا يف وقد  ال  اا عة  

: ال أصز اا   بينه مممما ال مج  تقمممومي وال مج  تممممأ ي، ومج  ال ممممأ ي ا ال   
والممممممممممممهلل أحمه ال أصز، لكن مج  ال قومي املق ب أحمه ال أصز، فإها  مممممممممممملل المثهر 
 والعور ما يف مشكلة، أما اها  لل اا عة والعور ال يوهلل أن أ   بينه ا.

َال  : يف ااام  أن يولة اا عة ...س

 ح  قه مسألة ف صم ك ال ا، مفد.: علل كين حاال  ا 

َال  :  ين ُيش ط أن ُتصجو شروط اخلط  ني يف كال اخلط ني  س

 : حمعم.ال  ا 
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َال  : ما حكم اخلط ة  ون اأركان والسنن  س

 : أما لص ترك الركن مل توهلل اخلط ة، أما لص ترك آنة   د.ال  ا 

َال  غي ا  : لص تكلم أحو يف ملين اأركان يكصن ملين من تكلم يف س

 : ال أ رل.ال  ا 

َال ا من اااحم ني فهين يوحمص من ا مام أم يومممممممملة يف سََََََ : اها كان الوممممممممف بعيوا
 الوف اأوح  

 : أيضاا ال أ رل. ال  ا 

َال ا  شمممية ال أهل بالصحين لل سمممافر أم ح  سَََ :  ين الومممال  علل الراحلة فرلممما
 لل قيم  

ا ر ال ملرض" المث : ح  لل قيم،  ص قاح: "وتومممهلل  شمممية تأهم لصحين  ال  ا 
 أحمه ال فرل واهلل أعلم،  ا ر كالمه، اها وقف م علل فرل أفيووحما.

َال : كيف ُأ   بني من أ رك ال سمليم م  ا مام أ رك اا اعة وأن من أ رك س
 ال سليم يف اا عة ال يُورك اا اعة 

 : اا عة هلا حكٌم خيوها خبالف آاحلر الولصات.ال  ا 

َال  ين  قا بني مصلممممم  السمممممهص   1:25:33وبني السممممم   : كان أعين بينه سََََ
 والس    أو بني قوميه والس   
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 : اأ  اب يقصلصن: بني قوميه والس   يكصن ثالثة أهري.ال  ا 

َال  : ما لابط ال لو القل كرم اقامة أكلر من مجعة فيه س

:  ص ليي الضممابط لممابط لل لو، ااا الضممابط  ص اهللاجة، فإها ُوجوت ال  ا 
 هللاجة جاز تعو  اا  .ا

َال  : اقامة أكلر من مجاعة  يف مسهو  واحو يف وقد واحو  س

 : ال أ رل.ال  ا 

َال  : ما أفضين ط عة للروض املرب   س

 : الط عة الد اع  و ا أحما  ة ط عة الشيخ أمحو اا از.ال  ا 

َال  : ان جال اخلطيب بالص ية ب قصم اهلل بثية  فهين أ   بني الركنني.س

 : يوهلل  قا ي وا الن ما يف مشكلةل  ا ا

َال  : من حضر  ال  العيو فهين تسقط عنه  ال  اا عة فيوليها  هراا س

 : حمعم. ال  ا 

َال  :  ين ُيسن الرجصي من طريق    ر يف اا عة كقل   س

: كأن  مماحب الروض أشممار ا،  قه املسممألة لكن ال كضممرن بعضممهم ال  ا 
قاح: ح  اا عة، واا عة كقل ، حمعم أشمممممار  أشمممممار ا، االآممممم   اب، فالوليين
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بعضممممهم ا،  قا أحمه ُيسمممم  ب ح  اا عة، ال أ رل ا ن ما كضممممرن هكر ا يف 
 ا حمواف وغابد عا. 

 السؤاح القل آأل ه والهلل لكن ااصاب  ين يُطلق  اهلل أعلم.
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 الدرس الحادي والعشرون

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
 الرحيم بسم اهلل الرمحن

اهلل و هلل رب العاملني و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه 
 أمجعني.

 أما بعو...
أن يُفقهنا يف الوين، وأن يُعل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا  فنسأح اهلل 

 مبا عل نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا احمه ول هل  والقا ر عليه. 
 لكالم عن ال ك ي، ال ك ي أيرها ا  ص  الكرام من تصاب قو و لنا ا، اكنا 

 الكالم علل  ال  العيو، فهص مس  ٌب يف أيام العيو، ولكنه علل قس ني:
 تك ي مطلق. -1
 تك ي ُمقيو. -2

 :$ف وأ املؤلف باملطلق،   بنيَّ املقيَّو، قاح 
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لمثاملني، لل ااهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان االَّ ع
و لل اهلل وآلم وبارك علل حم ينا ى و وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم اغفر 

 رب العاملني. لشيخنا ولصالويه ولل سل ني يا

 تعال :  $قال المصن  

َُ  التكبيرُ  وُيَسن  " َََّتي في اْلُمْطََّ ُد، ْطرٍ فِ  وفي العيديِن، لَيَْ ََ َِّ  وفي آ َ 
َِّ  َعِْبَ  دُ والمَْيى  اْلِح ى ِ  ذي عشرِ   ي فَ  الَفْ رِ  ةِ صال من جماع ٍ  في فريض ٍ  َ
، افِ أيى  آِخرِ  عصرِ  إل  النْحرِ  ي فَ  الظهرِ  صالةِ  من ولَُّمْحرِفِ  َعَرَفَ ، َِ  وإن التشري
 عيٍد، صالةِ  ِْبَ عَ  ُيَسن   وال المسِ ِد، من َيْخُر ْ  أو ُيْحِدثْ  لم ما َقضاه َنِسَيه
 وهللِ  أَبُر، اهللُ  أَبُر، واهللُ  اهللُ، إال إلهَ  ال أَبرُ  اهللُ  بُر،أَ اهللُ "  َشْفًعا وِصَفُته
 "".الحمدُ 

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
"."َُ  وُيَسن  التكبيُر اْلُمْطََّ

اهاا ال ك ي القل آُيقكر ا ن حك ه أحمه مسنصن، و ص وُيَسن  التكبيُر  
 علل حمصعني:

 .عنوحما تك ي مطلق، ُيس،ن يف العيوين 
 ل.لأيام اأب ل أو تك ي مقيَّو خي ص بعيو األ  

 أما املطلق فإحمه مشروي يف مصلعني:
 املصل  اأوح: يف ليلد العيوين.
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 املصل  اللان: يف عشر هل اهللهة.
 بنيَّ املصل  اأوح بقصله:

َََّتي العيديِن"."  َُ في لَيَْ  وُيَسن  التكبيُر اْلُمْطََّ
 ؛ عيو الفطر، وعيو األ ل.ليَّتي العيدين: هذا الم ضا اُول

ولكن  قان العيوان أحو ا مس  ب، وا  ر  كو، كال ا مس  ب، 
 لكن أحو ا  كو من ا  ر، ف س  ب يف عيو األ ل، ويف الفطر ماها 

ُد".ف"و   ََ  ي ِفْطٍر آ
د في الْرآن ُنه ور أل أن ال ك ي يف الفطر  كو من ال ك ي يف األ ل؛ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ژ  :يف قصح اهلل  بخال  الفطر،

 .[15]ال قر :  ژې  ې 
 القل يس  ب فيه املطلق  ص: الم ضا الثاني:

َِّ عشِر ذي اْلِح ىِ "."  وفيَ 
ومعىن كصن ال ك ي مطلق أحمه ال ي قيو مبصل ، وااا يُكُم ا حمسان يف كين 

 مصل ، ُيكم يف بي ه، ويف طريقه، ويف آصقه، فهقا ال ك ي املطلق.
 وُيشري بشروط: وأما ال ك ي املقيو: فيخ ص باأل ل،

 الشرط اأوح:
َِّ فريضٍ ".  َِْبَ   "والمَْيىُد َع
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ملقيو يكصن عقب الفريضة أل م اشر  بعو احمقضال الفريضة، و قا معىن ا
 ."عقب"قصله 

اها تأ ر وفات كصحمه عقب الفريضة؛ فإحمه يُقضل ك ا آيُ ينه املؤلف بعو 
الشرط اللان ب الفريضة، ققليين، لكن اأ ين مصل  اأ ال عقب ماها  ع

 :ملشروعي ه
  "في جماعٍ ".
 رل بقل  النفين، و رل بقل  أيضاا الصاجب   " ََ فريض عقب ماها  "

كوال  العيو، الفريضة يعا الولصات اخل ي، فخرل من  قا  ال  العيو؛  ال  
لشرط االعيو واج ة لكنها ليسد من الولصات اخل ي، و رل بقل  النصافين، 

 : اللاليت
 "في جماعٍ ".
ي فال ُيشري ال ك ي املقيو ملن  لل منفر اا، ال ُيشري له ال ك  في جماع  

هل  يف وق ه،  : أن يكصنالشرط الراب  ملشروعي هاملقيو، وااا يأش بأهكار الوال ، 
 قاح: وما وق ه 

 "في اُضح ".
وق ه يف األ ل، م  ي وأ  وم  ين هة  أوله خي لف با  الف الشخص، 

 يكصن أوله من م  ف ي اثرم 
 "من صالِة الَفْ ِر ي َف َعَرَفَ ".
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 رم، ي وأ من
ُ
 ال  الفهر يصم عرفة، و ص يصم ال اآ  من هل   قا ل ي امل

  اهللهة، وأما أوله بالنس ة للُ  رم ف ا  ص 
 "ولَُّمْحرِِف من صالِة الظهِر ي َف النْحِر".

، في وأ  مرة العْبمشغ له بالتَّبي  إل  رمي جُنه   إًذا المحرف يتعخر
بالنس ة للُ  رم من  ال  المثهر يصم الن ر يصم العيو، وأما   ر  ال ك ي املقيو

 وقد ال ك ي املقيو في ساوم فيه اثرم وغيه، وم    ره قاح:
 ." َِ  "إل  عصِر آِخِر أيىاِف التشري

 عق ها  ة  ال  العور من يصم اللاليت عشر من هل فث ر  ال  ُيكُم 
القل  ص   ر عور يف أيام ال شريق،  قه الشروط اها كققد فهص مصل  اهللهة 

 ال ك ي املقيو أ الا.
  تكلَّم عن القضال: وقضال إذا فات ال قت هَ يُْض  وال ما يُْض 

 ال ك ي فيه أ ين واآ لنال؛ فاأ ين قصله:
 "وإن َنِسَيه َقضاه". 

يه ولص بعو ي فإحمه يقض قا  ص اأ ين؛ أحمه اها حمسة ال ك  وإن َنِسَيه َقضاه
 اآ لىن من قضاحله مسأل ني و ا: هوقد، لكن
 "ما لم ُيْحِدْث". 

 فإها آلَّم من  الته،   أحو،ث   تقكر ال ك ي فال يُقضل. ؛ما لم ُيحدث
 الثاني:
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 "أو َيْخُرْ  من المسِ ِد". 
فإن  رل من املسهو فقو ه ب مصل  ال ك ي فال ُيشري قضاؤه بعو 

  روجه.
ُيكُم عقب  ال  العيو  و ين كصن  ال  العيو فرض كفاية يُو لها  ين 

 املؤلف  يقصحيف قصله: عقب كين فريضة  ماها 
 "وال ُيَسن  َعَِْب صالِة عيٍد". 

 يف؛ م  أن  ال  العيو وق ها  ا ين يف ماها  ال ُيَسن  َعَِْب صالِة العيدٍ 
لصات   الد  ة الو ك ي املقيو لكنها ليسد من الفراحلض املقوص الوقد 

 اخل ي، ما  فة ال ك ي 
 أَبُر، "وِصَفُته َشْفًعا "اهللُ أَبُر، اهللُ أَبُر ال إلهَ إال اهللُ، واهللُ أَبُر، اهللُ  

 وهلِل الحمُد"". 
، ل مرتنيأ" اهلُل أَبُر، اهلُل أَبُر شفًعا  قه  فة ال ك ي علل املق ب: 

 قا  الحمُد" ال اهللُ، واهلُل أَبُر، اهلُل أَبُر، وهللِ " اهلُل أَبُر، اهلُل أَبُر ال إلَه إ
 ال ك ي. ةما ي علق بوف
ي تكرار ا ال ك ي املقيو بعو الوال   و ين ُيشري تكراره مر  واحو  و ين ُيشر، 

يف  قالصا: يكفة   ماها تقصلصن  ما مرت عليكم وال مرتني أم ثالثة أم بال حو  
 ف سن. ا، ثالث   وان زا  ، يكفة يف هل  مر هل  مر 

 حمأش ا ن ا،:
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 باُ  صالِة الكس ِ .
  عصن أقرأ عليكم قصح اأ  اب يف مسألة تكرار ال ك ي  قه، و ين ُيكُم 

 لعلة أقرأه عليكم:و  $ مام أمحو عن امر  أم ثالث مرات  وفيها حمص 

يقصح  احب ا قناي م  شرحه، وباملناآ ة جتوون كلياا يف ك ب أ ين العلم 
صن: قاح يف ا قناي وشرحه، وال يقصلصن: قاح يف كشاف القناي، ملاها  ما يقصل

ه : قاح يف ا قناي وشرحه، أو قاح يف املن هل وشرحصنالس ب يف  قا  ملاها يقصل
  و قاح يف كشف ا قناي أوال يقصلصن: قاح يف شر  املن هل، 

إذا نَْ  ُنهال شر  املن هل عنوحما أكلر من شر ، لكن ليي  قا الس ب؛ 
الف الشارح الف الماتن َو  ين اف ، ُنه شرح مزجيأليي كقل    ه  ينََْ 

ينقين كالم املنت والشر  لص قاح: قاح يف ا قناي؛ يف كالم ليي يف ا قناي، ولص 
قاح: قاح يف كشاف ا قناي، جيل من الكالم من ا قناي وليي من الكشاف، 

  يكصن الكالم   ي اا.ح   ماها ح   قاح يف ا قناي وشرحه :فهص يقصح
"وي زئ مرة واحدة، وإن زاد قاح: وأيئ؛  قا يف ا قناي وشرحه، قاح: 
رره  ال ًا فحسن"،  وي:  عَّ  مرة فال بعس، وإنَ 

ُ
َتْكرِيُرُه َ اَل ًا  "َوَأمىاقاح يف امل

َْاُس َعََّ  ا اَلِمِهْم، َوَلَعَّىهُ يَُ ََّْم َأرَُه ِفي ََ ْسِتْغَفاِر بََْعَد اْلَفَراِغ اِل ِفي َوْقٍت َواِحٍد، فََ
َنى الَّىهَ  ُْد وِس بََْعَد اْل ِْتِر  ُِ  ِوتَْره ِمْن الصىاَلِة، َوَعََّ  قََْ ِل: ُسْبَحاَن اْلَمَِِّ  اْل

 .أيئ مر  وان كرره ثالثاا ف سن :اهاا قالصاجيو  ُيِحب  اْل ِتََْر".

 ف.لكسص تعا، ا، باب   ر و ص باب  ال  ا $  احم قين املؤلف 



860 
 

وباب  ال  الكسصف  ص من  ال  ال طصي وال من  ال  الفرض   ين 
 ال  الكسصف تطصي أم فرض  العيوان ماها  العيوان فرض، لكنها فرض كفاية، 
والكسصف آ ق وال ما آ ق،  ين آ ق حك ها وال ما آ ق حك ها  آ ق يف 

  قصله
 وتر   ،باب  ال  ال طصي ماها   كو ا كسصف،   اآ قسال،   تراويهلل

نه ُوبنيَّ حكم ال اويهلل والصتر، ومل يُ ني أحكام الكسصف وال االآ سقال ملاها  
 .وبابًا لالستسْا  ،بابًا لَّكس    سيعْد لها بابًا مستْاًل 

لكن القل أريو أن أشي اليه  ص ربط كالمه  نا بكالمه  ناك مبعىن أن 
ا ال اب  قيف  وأ فحكم  ال  الكسصف آ ق، وم   قا فإحمه آيُ ني حك ها، 

 . ك ها
 هذا البا   ماني  مباح :في و  

 امل  يت اأوح: حكم  ال  الكسصف، وقو آ ق.
 اللان:  صر ا.امل  يت 

 اللاليت: وق ها.

 الراب :  ف ها.
 وأثره علل امتام الوال . ،اخلامي: حكم جتلة الكسصف
 رحلة.املالسا و: حكم الكسصف غي 
 ية.الساب : حكم بقية ا يات الكصحم
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 اللامن: عو  ركصعا ا.
 حم وأ أوالا  ك ها وقو آ ق، قاح:

 
 (الكس  ِ  صالةِ  )با ُ  

ُُ  يَْرأُ  ،َعتينِ َر  نِ يْ رَ يَِّ النَى  أحدُ   َ سَ   إذا ََ ادَ رَ وفَُ  جماع ً  ن  سَ "تُ  ول  في ا
اُ س رًة ط يًَّ   م يَ  الفاتح ِ  ا بعدَ رً هْ جَ   أُ ْر  م يَ  دُ مَ حْ ويَ  ُيَسمِّاُ و  رفاُ ط ياًل  م يَ  َر

ُُ  دونَ  ط يَّ ً  وس رةً  الفاتح َ  َُ فيُ  اُ ََ ْر ول   م يََ ا َُ  ونَ وه  دُ  طي  رفاُ  م يَ  لِ وى ا
ُُ   ي الثاني َ َِّّ صَ  م يُ  ط يَّتينِ   دتينِ سَ  س دُ  م يَ  َِّ كن دونَ   لولَ َا ما  ها فيَ 
َُ يَ  ت ، وإن غابَ فيف ً ها خَ مى تَ فيها أَ    الكس  ُ َّى  َ تَ  ف نْ  مُ َِّّ سَ ويُ  دُ هى شَ تَ  م يََ  فع

انت آي ً  خاس ه  والْمرُ  تْ عَ ََّ أو طَ  َاسف ً   الشمسُ  . َِّ صَ لم يُ  الزلزل ِ  غيرَ  أوَ 
ع ٍ   ". جازَ  سٍ مْ أو خَ  أو أرباٍ  َر عاتٍ  بثالثِ  وإن أت  في َر

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 ماها حكمها 

 "ُتَسن ".
 ال علل الكفاية،ُتسن؛  قا حك ها، اهاا ليسد واج ة ال علل اأعيان و 

 وااا  ة آنة.
:ص رها 

 هلا  صرتان: من جهة اا اعة، واالحمفرا .
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  َّل مجاعة.فيهصز أن تول 
  َّل فرا م.وأصز أن تول 

 وهلقا قاح املؤلف: 
 "ُتَسن  جماعً  وفََُراَد ".

 وأيه ا أفضين  اا اعة أم الفرا م  اا اعة فيها أفضين.
 وللكسمممصفني  مممال  تسممم  ب 

       
  اا ويف مجمممماعممممة أحممممبمنفر  
 

   احم قين ا، وقد  ال  الكسصف، ما وق ها  وما آ ب مشروعي ها  قاح: 
 "إذا َََسَ  أحُد النَىيََِّرْيِن".
أل ه ب لصؤه، والكسصف املقوص  يف كالم إذا َََسَ  أحُد النَىيََِّرْيِن  

الفقهال، أ ص من الكسصف يف املعىن الفلكة، واملقوص  بالكسصف يف كالم 
 ، و قا خُيرل أمرين:ه  الكس   المرئي المَّح ظفقهال ال

 اها كان  ناك كسصف جيحلة ال ُيالحظ، لكن  :رل الوصر  اأو،خي
يحلة يف  قه الساعة آي وث كسصف جترم الفلكيني خيموحمنا يقصلصن: 
ري ، فهقا ال ُيشري له ماها  ال ُيشُنه يسير جًدالكن ال ُيالحمثه الناو؛ 

 له الوال .
   اللاحمية: بواية الكسصف و اية الكسصف، فإن بواية الكسصف الوصر

أوح هللمثة ، فملالا  فلكياا ال تكصن مالحمثة غال اا  ا ة يف كسصف الق ر
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ال يالحمثها، بعو ف   ي وأ الناو يف   هحيوين فيها الكسصف بواي
 مالحمث ه.

الفلكيصن يقصلصن: ي وأ الكسصف يف الساعة الرابعة وثالثة عشر  قيقة 
 مام ا الصقد يقصم اقوأربعني ثاحمية،  ين مبهر  أن تأش الساعة علل   ومخسة

 ي وأ يف الوال  اال عنو وجص  كسصف مل صه، أو كسصف مرحلة. ، الويولة  ال
  اكسصفا   أو ُكسف بعضه مبعىن آصال ُكسف  إذا َََسَ  أحُد النَىيََِّرْينِ وقصله: 

 الكسصف ماها  املل صه.، لكن قيَّوحما الكسصف اايحلة، باأو جيحليًّ  اكليًّ 
ما  فة  ال  الكسصف  هكر املؤلف  قا يف عو  فقرات؛ الفقر  اأو،: 

ن عو  ، لكن ا -آيأش معىن عو  ركصعا ا–عو  ركصعا ا  ما  صعو  ركعا ا، 
 ركعا ا، كم عو  ركعا ا 

 رََعتيِن"."
 ركع نيه، ماها يقرأ يف  قه الركع ني  ماها يقرأ يف اأو، 

ُُول  َجْهًرا"."يَْ  رأُ في ا
  قا أ ا جهرية، ماها يقرأ من لم عُ جهراا ال آرًّا، 

 "."بعَد الفاتحِ  س رًة ط يَّ ً  
 آصر  طصيلة،   

ُا ط ياًل "  ". م َيَر
   ،  يرك  ركصعاا طصيالا
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  م يَرفُا وُيَسمُِّا وَيْحَمُد"."
و ما يقصح: هلل و، يعربنا ول  ا ؛ يقصح    اهلل ملن محو،وُيَسمُِّا وَيْحَمدُ 
 ل  اهلل و، ماها يون  و    اهلل ملن محو، ربنا 

 " م يَْرأُ الفاتحَ  وس رًة ط يًَّ ". 
قرأ  قا قيام ثان  يف الركعة، وعنوحما قيام ثاليت، ييقرأ الفاكة وآصر  طصيلة 

 لكنها  ون، اُأو،.و آصر  طصيلة 
َُوى  َُ وه  ُدوَن ا ُا فُيطي ُُول .  م يََْرََ  ِل"."دوَن ا

َُوىِل  َُ وه  ُدوَن ا ُا فُيطي أو،، ولكنه يرك  ركصعاا ثان  يف الركعة ا  م يََْرََ
  ون الركصي اأوح م  طصله،  ص طصيين لكن  ون اأوح.

 " م يَرفُا". 
، ُيس   وحُي و أم ال  ُيس   وحي، و، يقصح:    اهلل ملن محو، ربنا  م يرفا
 ول  اهلل و.

 ط يَّتيِن"." م َيس ُد َس دتيِن  
 حمعم. م َيس ُد َس دتيِن ط يَّتيِن،  
 ."َُ َِّ ما يَفع ُُوَل  لكنها دوَنها فيَ  ا  " م ُيَصَِّّي الثانيَ َ 

  كالركعة اأو،، فيكصن عنوحما ركع ان، بأرب  ركصعات، يف  ة ثاحميةُيولة ركع
 كين ركعة ركصعان جيو،   بعو هل .
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 " م يَََتَشهىُد وُيَسَُِّّم". 
، اها الكسصف  اها ا ن قلنا يولة ويُطيين ةما أثر جتل، سلم،   ي شهو ويُ 

أطاح ح  زاح الكسصف، ح  جتلَّل الكسصف  ين يس  ر يف ا طالة  أو يقط  
   ما اهللكم فطالوال  أو خيُ 

 "ف ْن َتَ َّى  الكس ُ  فيها أََتمىها َخفيفً ". 

غي  فا، حكم الكسص  $أمتها لكنها تكصن  فيفة،   احم قين املؤلف 
 املرحلة.
 و صر  هل : هكر  صرتني؛ الوصر  اأو،: 

اسفً ".  "وإن غاَبت الشمُسَ 
أن ت يب الش ي كاآفة، الش ي كاآفة ولكنها غابد عن اأحممثار مبعىن  
كان الكسصف ملالا  هر للناو ق ين غروب الش ي بوقيق ني ثالث  قاحلق، 

 ال ُيولصن. ةا اآ عووا للوال  ف ابد الش ي كاآف
 عووا للوال ، وق ين ال روب  يأوا وأمكن أن ُيولة ركع ني  فيف ني، اها اآ

 يولة أم ال  يا شيخ  
 طالب: ما ُيولة.

  فيف ني وال ما يولة أ الا 
 طالب: وقد  ة.
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أحسند،  ال  الكسصف  ين ُتولَّل يف وقد النهة أم ال علل وقد  ة 
 املق ب  

 طالب: ال.
ب بعو نهة، فلهقا ال ُيوليها ق ين ال رو املق ب: أ ا ال ُتولَّل يف وقد ال

  ال  العور.
 عكي املسألة، الوصر  اللاحمية من  صر الكسصف غي املرحلة:

 ."  "أو طََََّعْت والْمُر خاس ه
أن يكصن الق ر  اآفاا يف   ر الليين، أو بعو الفهر، وتطُل  الش ي 

حم  هصا أن ا،  قا ُنه لم يعد أي ذها  ض ئه له أ روالق ر  اآٌف فال ُيولة؛ 
املق ب ال أصز أن ُتول،ل  ال  الكسصف ال ق ين طلصي الش ي، وال ق ين غروهبا؛ 

 ، فكيف ت وصر  قه املسألة ُنه وقت نهي
، والق ر  اآٌف حُمولة أم ال  ال  طالعد الش ي وارتفعد قيو رمهلل 

 حُمولة.
  ص قاح: وان غابدو وصر  قه املسألة  ان غابد الش ي كاآفةا كيف تُ 

أل ال  اهاآفة مل ُيويُن أل مل يويُن بعو ماها  بعو غروهبا  رل وق الش ي ك
 .ُنه وقت النهييولة بعو غروهبا، وال ُيولة ق ين غروهبا؛ 

 وقد  ة. اق ين غروهب 
 وبعو غروهبا؛ ماها  بعو غروهبا وقد  ة 
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 طالب: ال.
 ال، ولكن مل يعو  ناك كسصف مرحلة، فال ُيول،ل. 

حكم بقية ا يات، فقكر لنا أ الا يف آاحلر تعا،  $  هكر املؤلف 
 ا يات، وهكر اآ لنالا، فاأ ين: 

انت آيً ". "  أوَ 
انت آي   من  يات اهلل الكصحمية فإحمه ال ُيولة، اها رأم  ية من ا يات أوَ 

ا كاحمد فإحمه ال ُيولة، اال الكسصف للش ي أو  ألة اللاللة لق ر، واملسلالكصحمية أأ،
  ين و ة قصله:و ة االآ لنال من اأ

 الزلزلِ ". عدا"
رلة اهلل –فإحمه ُيولة لليليلة ملا ور   قا عن بعض الو ابة غي اليليلة؛ 

لكسصف الش ي أو الق ر، وما عوا هل  من ا يات و ، فيولة لليليلة، -عنهم
 واهلل أعلم.أو غي هل  فيضان، بركان  ال ُتشري له الوال  ملالا 

 ، كم ركصي يف كين ركعة   ص هكر لنا   احم قين ا، عو  ركصعات الوال
آابقاا أ ا ُتولَّل بركصعني يف كين ركعة   يهلل أم ال  و قا  ص املخ ار، بقة 

 عنوحما  فات جاحلي ، ما  ة 
عٍ  بثالِث َر عاٍت".  "وإن أت  في َر
عٍ  بثالِث َر عاٍت  جاز هل ، ف كصن الكسصف ركع ني إذا أت  في َر

 رم:مباها  بسد ركصعات، أو  صر  أ 
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 "أو أربٍا". 
 أرب  ركصعات يف كين ركعة، أو 

 "أو َخْمٍس جاَز".  
 مخي ركصعات يف كين ركعة، جاز هل .

 ماها تقصلصن )ركصي واحو يف كين ركعة(  أصز أم ال 
 طالب: أصز.

 أصز أم أقله ركصعان  أصز ح  بركصي واحو.
  آنة، ةوبنالا علل  قا فإن الركصي اللان يف  ال  الكسصف ركن أم آن

ومبا أحمه آنة فال تورك به الركعة، وهلقا من جال وأ رك ا مام يف الركصي اللان عليه 
ع  تدرك  ُنقضال الركعة الد فات ه علل  ف ها، ال يكصن موركاا للركعة؛  الَر

ن الَر ع  ، ال ُتورك بركصي مس  ب.بَر
********** 

 
 
 
 

 تعا، ا،: $  احم قين املؤلف 
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 ."سْا با  صالة االست"
ال  قصله: باب  يف و ة آنة أم وج ة  آنة، آ ق وال ما آ ق  آ ق،  

 ال طصي،  كو ا كسصف   اآ سقال.
:َوفي االستسْا  مسائ 

 املسألة اأو،: آ قها.
 اللاحمية: اا اعة فيها.

 اللاللة: قاعو  يف أحكامها.
 الرابعة: ما ُيشري لإلمام ق لها، ا مام السلطان.

 اخلرول هلا.اخلامسة:  فة 
  ين القمة.أالسا آة:  رول 
 السابعة:  ف ها.

 اللامنة: ان ُآقصا ق ين  روجهم.
 ال اآعة: النوال هلا.

 العاشر :  ين من شرطها اهن ا مام.
 اهللا ية عشر: آنن املطر.

   اللاحمية عشر: اها زا ت املياه عن اهللو و يف منها، ف اها يُطلب منهم 
 سقال، وآ  ها أحو أمرين، قاح:بوأ بأوالا بس ب  ال  االآ 
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 (االستسْا ِ  صالةِ  )با ُ 
ها تُ فَ وصِ  ، ادَ رَ وفَُ  ا جماع ً هَ  ْ َّى صَ  رُ المطَ  رَ حَ وقَ  ت اُرضُ بَ دَ جْ "إذا أَ 

عيدٍ ها وأحكامُ عِ ضِ  ْ في مَ   . هاَ 
لمعاصي من ا هم بالت ب ِ رَ مَ وأَ  الناسَ  ظَ عَ لها وَ  الخرو َ  اُمافُ  وإذا أرادَ 

ْخُرُج ن ا يَ هم ي مً دُ عِ يَ و  والصدق ِ  والصيافِ  نِ التشاحُ  كِ رْ وتََ  مِ لِ ظامَ من الْ  والخرو ِ 
َُ عً رِّ ضَ تَ  مُ اًل لِّ ذَ تَ ا مُ عً شِّ خَ تَ ت اضًعا مُ مُ   ُ رُ خْ ويَ  بُ يى طَ تَ وال يََ   ُ ظى نَ تََ فيه ويََ   ا ومعه أه
 .زونَ المميِّ  والصبيانُ  والشي  ُ  والصالحِ  ينِ الدِّ 

َُ   َ رَ وإن خَ    ا، عُ نََ مْ لم يُ  ال بي فٍ  عن المسَّمينَ  ينَ دِ نفرِ مُ   ِ مى الذِّ  أه
فيها  رُ كثِ يُ و  العيدِ  طب ِ َخُ   ها بالتكبيرِ حُ تِ فتَ يَ  واحدةً  بُ طُ خْ ي بهم  م يَ َِّّ صَ فيُ 

َُ  اآلياتِ  وقرا ةَ  االستغفارَ   النبيِّ    بدعا ِ عُ دْ فيَ  هِ يْ دَ يَ  رفاُ به، ويَ  رُ مْ التي فيها ا
 ه.رِ ا" إل  آخِ يثً غِ ا مُ ثً يْ ا غَ نَ ِْ اسْ  مى هُ ومنه: "الَّى  مَ َّى عَّيه وسَ    اهللُ صَّى 

ََ  ا قَ ُْ وإن سُ   ناَد  يُ ه. و َِّ ضْ فَ  من زيدَ مَ  ه الْ لُ عَ وسَ  وا اهللَ رُ كَ هم شَ روجِ خُ  ب
 رِ طَ مَ الْ  لِ وى أَ  في  َ ِْ أن يَ  ن  سَ ، ويُ اُمافِ  نُ ها إذْ طِ رْ ، وليس من شَ جامع ه  الصالةُ 
أن  منها ُسنى  ي َ خِ و  ت المياهُ ادَ . وإذا زَ رُ طَ مَ هما الْ يبَ صِ ه ليُ ه و يابِ َِّ حْ رَ  وإخرا ُ 

َُ  ط نِ وبُ  واآلَافِ  را ِ   الظِّ ََّ عَ  مى هُ ا، الَّى نَ يَْ ََّ  عَ اَل ا وَ نَ يَْ الَ  َ حَ  مى هُ " الَّى  ْ لَ يَ   ودي ِ ا
. ["204]البْرة:     ژىئ ىئ  ىئ ی ی  ی ی جئحئ ژ ، رِ الش َ  تِ نابِ ومَ 

 ". اآلي َ 
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 "إذا َأْجَدَبت اُرُض".
القل ُتشري به  ال  االآ سقال: أن جُتوب اأرض،  هذا السبب اُول

 وااوب عكي ماها  اخلوب، أجوبد أل اها مل تن د.
 والسبب الثاني:

 "وَقَحَر المَطُر". 
، إذا أجدبت اُرض": أل تصقف املطر، وأطلق املؤلف قصلهُقحر المطر 

ليه رمحة ع-أو وُق ط املطر،  كقا رأي ها خبط شيخنا ابن عقيين  "وقحر المطر
 ، الشيخ: ع و اهلل بن ع و العييي العقيلة يف حمسخ ه من اليا ، مو هلل الض ط-اهلل

 .-رمحة اهلل عليه- من ق، ط ا، ُق ط،  كقا رأي ها خبطه

عا، ت $اها أجوبد اأرض، وُق ط املطر؛ وأطلق املؤلف  فسببها:
قيوه بأرلهم، و قا  ص املق ب أحمه ُيولَّل االآ سقال، ُيشري أن هل ، ومل يُ 

ُيولَّل االآ سقال اوب  يف أرلهم أو يف أرض غي م، وهلقا قاح يف ا قناي: 
 ."ول  لم يكن في أرضهم"

 ماها قاح  المسعل  الثاني : حكم ال ماع  فيها،

 "َصَّىْ َها جماعً  وفََُراَد ". 
اعة يف االآ سقال مس   ة وليسد شرطاا، أن اهاا ُعلم من  قا أن اا 

 اا اعة يف االآ سقال مس   ة وليسد شرطاا.
:وال ماع  في الصالة 
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 .تار  تكصن شرطاا 
  اتار  تكصن واج ا و. 
  تار  تكصن مس   ة.و 
   مس   ة بين االحمفرا   ص املس  ب. تكصنال وتار 

 علم.ة واهلل أ  ال حيضرن أ ا تكصن ُىرمما تكصنتار  تكصن ىرمة وال 
اا عة يف اا عة، وأيضاا يف العيو؛ ف فمت  تك ن ال ماع  شرطًا لَّصح  

 والعيو اا اعة فيها شرطاا لو  ها.
الولصات اخل ي للرجاح  مت  تك ن ال ماع  واجب  وليست شرطًا 

 بالشروط املع م .
، ما هكرحماه  نا يف االآ سقال ويف الكسصف مت  تك ن ال ماع  مستحب  

 .ال اويهلل ،مصال  هيكصن في قو
حمقصح ان اأفضين عوم اا اعة، و ص ماها  آاحلر ال طصي، فإن  الرابا:

 اأ ين فيه أن ُيولَّل منفر اا.
 قه مسألة الكسصف يا شيخ،  ين ُتشري بأكلر من، حمعم  ين ُتشري بأكلر 

 ، أحسند.هصر قا  يت مش  والروايات تو هلل
 اعو  يف أحكام  ال  االآ سقال.حمأش ا ن ا، قاعو  يف أحكامها، الق

 :$قاح 

عيٍد".   "وِصَفُتها في َمْ ِضِعها، وأحكاُمهاَ 
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 قه  ة القاعو ؛ أن  فة  ال  االآ سقال يف مصلعها ويف أحكامها  
املساحلين  يف اا لة أم يف كين اأحكام  ماها كين كوال  العيو، يف اا لة أم يف  

ة، لص  أم يف كين اأحكام  يف اا ل ،يُعا يف اا لة  يف اا لة أل يف ال الب
كان يف كين اأحكام ما اح ال أن يعقو باباا لوال  االآ سقال، كأن يقصح 
واالآ سقال يف العيو، ال ااا  ص يف اا لة أل في ا مل يُقكر  نا من أحكام  ال  

 االآ سقال يُرج  فيه ا،  ال  العيو.
 و ال  العيو بعض الفرول بني  ال  االآ سقال م،ن يقكر لنا 

  ال يين أحسند، ال يين وال ه ين مشروٌي يف  ال  العيو، ليي مبشروي  يف
  ال  االآ سقال.

  آ ب الوال ؛  ال  العيو آ  ها وقد ىو ، وأما  ال  االآ سقال
 آ  ها ااوب.

 .ال  العيو فرض كفاية، و ال  االآ سقال آنة  
 ال   يف  العيو و ارف  الوصت، ال ال ك يات اليواحلو مشروعة يف  ال

 . تفضين يا شيخ.فيها االآ سقال مشروعة
 اخلط ة  طالب:

 اخلط ة يف االآ سقال م  تكصن 
 بعو الوال  طالب:

  ،الفرل يف عو  اخلط ة وليي يف مصلعها فإ ا تكصن يف ماها  أحسند
يف املق ب أن  ط ة االآ سقال تكصن م   تكصن عقب الوال ، ولكن 
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و ، االآ سقال  ط ة واح ل يف عو  اخلطب؛ يفالفرل يف العو ، الفر 
و قا ىين  الف بني الفقهال بعضهم يقصح  ط  ني، ولكن العيو باتفال 

 الفقهال أ ا  ط  ان، أما االآ سقال فاملق ب أ ا واحو .
  ال ضري وال قلين، مصلصي اخلط ة؛  ط ة العيو قلنا أحمه يف األ ل أيضاا

 ،ارسقال فإحمه ُيكلر فيها من االآ  فأما يف االآ و يُقكر م باأل ية، 
 وتالو  ا يات الد فيها اأمر به.

 طالب: مكان الوال .
 مكان الوال .

 (26:33).....يف العيو طالب:
 ف ها يف مصلعها كالعيو، اهاا املس  ب أن تكصن و ال  قا حمص عليه قاح: 
 يف الو رال قري ة من ال نيان.

لل املق ب كو يا شيخ، ي ا ، ال هنئة عيقصح: يس  ب ال هنئة بعو العيو، تأ
 تُ ا ، تُ ا  ال يقصلصن تس  ب، ال ول بال هنئة ال يس   صحمه.

 االآ  فار  قه مصل  لالآ  فار.
  ،الويام يف يصم االآ سقال ما رأيكم فيه  مس  ب وال  مس  ب آيأش

 والويام يف يصم العيو  ىرم. 
 و.، وال خيرجصن يف العيأيضاا  رول أ ين القمة؛ خيرجصن يف االآ سقال 

 ح  يف االآ سقال ُيشري االف  ا  وال ك ي، ت كرر ان مل يسقصا.
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  قه القاعو  يُرج  اليها في ا مل يُقكر، أما ما يُقكر فإحمه منوصص.
قاح؛ بوأ ا ن في ا ُيشري لإلمام ق ين  ال  االآ سقال، هكر أحمه ُيشري 

 لإلمام آ ة أمصر؛ و ة:
 الخروَ  لها َوَعَظ الناَس"."وإذا أراَد اُماُف 

 . قا اأوح: يعظ الناو، ويقكر م باهلل 
 ثاحمياا:

 "وَأَمَرهم بالت بِ  من المعاصي".
 .املعا ة ويأمر م بال صبة من

 ثاللاا:
 "والخروِ  من اْلَمظاِلِم". 

 واخلرول من املمثامل.
 رابعاا:

 "وتََْرِك التشاُحِن". 
  امساا:

 "والصياِف".
 ا:آا آا والويام، 

 "والصدقِ ".
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 آابعاا:والووقة، 
 "ويَِعُدهم ي ًما َيْخُرُج ن فيه". 

يأمر م ا مام بال صبة من املعا ة، واخلرول من املمثامل، وترك الش نال، 
والويام، يأمر م ا مام بالويام، اها أمر م ا مام بالويام فهين أب عليهم أن 

مام بالويام أو بالووقة تقصلصن  ين أب اها أمر م ا  ها يوصمصا أم ال  ما
، لكن سألة  الفيةامل ين أب عليهم هل  أم ال  ال أب، املق ب أحمه ال أب، 

املع  و يف املق ب أحمه ال أب، لكن ُيس  ب الوصم، ما تقصلصن يف ال صبة من 
 املعا ة  أمر م ا مام بال صبة من املعا ة أب عليهم 

 (.3.:31) واج ة ق ين.... طالب:
 الشري، اخلرول من املمثامل  واجب، وااا  ص من باب ال قكي. واج ة بأ ين

جصن  ما كيف خير وعو م يصماا خيرجصن فيه   ويعدهم ي ًما يخرج ن فيه 
 :يف  فة اخلرول تعا، أرب  مساحلين $ فة اخلرول  هكر املؤلف 

 ،:اأو 
 "ويََتَََنظىُ ".

 روي.شمبعىن ال نمثف مشروي، كصحمه خيرل م نمثُفاا وم هيئاا  قا م
 املسألة اللاحمية: ين ي طيَّب   قه 
 "وال يَََتطَيىُب".
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  فة ه ابه ا، االآ سقال: اللاللة:ال ي طيب، 
 "وَيْخُرُ  ُمت اضًعا". 

 -2م صالعاا، 
 "ُمَتَخشًِّعا".
 -3م خشعاا، 
 " ُمَتَذلِّاًل".
 ،  -4م قلالا

 "ُمَتَضرًِّعا".
  ارجعصا اليها  قلين وامل ضريم ضرعاا، وما الفرل بني امل صال  وامل خش  وامل

وأفيوون، م،ن حيضر ا لنا الورو القا م  ما الفرل بني كصحمه م صالعاا م خشعاا 
     ين  ة تأكيو أم كين واحو  هلا معىن قه م قلالا م ضرعاا  ما الفرل بني

 من القين خيرجصن معه  :المسعل  الرابع  في صف  الخرو 
يِن والصالِح وال َُ الدِّ  شي ُ  والصبياُن المميِّزوَن"."ومعه أه
 وامل ييون عنوك أم امل ييون  

 الطالب: امل ييون.
 س   صا أن خيرجصا معهم:امل ييون، اهاا خيرل معه ثالثة طصاحلف يُ 

ال  يُرج  إجاب  دعائهم.اأوح: أ ين الوين والوال  أ ين ال قصم؛   ُن ه
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 اللان: الشيصخ الك ار.
 اللاليت: الو يان امل ييون.

 .قا طل اا لرمحة اهلل و 
  ين القمة.أحكم  رول  :السادس من المسائَ المَذ رة في هذا البا 

و رول أ ين القمة لالآ سقال عنوحما  روجهم م  املسل ني يف حمفي 
ن أاملكان، و روجهم م  املسل ني يف حمفي اليمان، أن خيرجصا يف حمفي املكان، و 

 خيرجصا يف حمفي اليمان.
ا أن خيرجصا فال خيرجصن يف حمفي املكان، ملاها  قالصا اها أرا و   روجهمأما 

اها حميلد عليهم عقاب أو  اعقة ما ُيويب املسل ني. أما  روجهم، اهاا ال 
 يكصن يف حمفي املكان.

  ين يكصن يف حمفي اليمان 
 .حمعم طالب:
يكصن يف حمفي اليمان وال ينفر ون بيصم، ملاها  ح  ال لعاف ا أان،  حمعم،

ولعاف العقيو ، اها  رل أ ين القمة يف يصم غي يصم املسل ني، ولعاف العقين، 
فنيح املطر يف يصم  رول أ ين القمة اف نت بعض الناو، فلهقا قالصا: ال خيرجصن 

 ال ينفر ون بيمن لكن ينفر ون مبكان، و قا معىن قصح املؤلف: (33:53) مي...
َُ الذِّمىِ  ُمنفِرِديَن عن المسَّميَن ال  نََُع ا". بي ٍف لم يُمْ "وإن َخَرَ  أه
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اهاا ان  رل أ ين القمة منفر ين عن املسل ني مكاحماا بيصم   ر ُأنعصن، 
َُ الذِّمىِ  ُمنفِرِدينَ ، املؤلف يقصح: اوبنفي اليصم مل ُأنعص  منفر ين  ؛وإن َخَرَ  أه
 يف اليمان أم املكان  

 طالب: يف املكان.
بقة عنوحما  نفل أن ينفر وا باليمان،ف ُنه قال ال بي ف،ملاها فسرحماه باملكان  

 احمفر وا مباها  باملكان. مأ 
ُأنعصن من االحمفرا  بيصم أم ال ُأنعصن  ُأنعصن، أ قحماه من مفهصم كالم 

 املؤلف، من أين أ قحماه 
 طالب: مل ُأنعصا.

َّعَّ  لمل أنعصا اها مل ينفر وا بيصم، وُعلم منه أ م ُأنعصن من االحمفرا  بيصم 
رناها،التي    هكر ) فة  ال  االآ سقال(، فقكر فيها مساحلين عويو ، بوأ  َذ

 أوالا بقصله:
 "فُيَصَِّّي بهم".

 هبم   التهفيولة هبم؛ ما  فة 
 " م َيْخُطُب واحدًة".

ما  فة الوال  هبم  ما بنيَّ  فة الوال ، يولة هبم ملين  ال  الكسصف، 
 ل:اُنه سبَ معنا أنه قو، وال ملين  ال  ااناز  أم ملين  ال  ماها  كالعي
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العيد" ما ام أطلق  نا اهاا فسر ا كوال   "وصفتها في م ضعها وأحكامهاَ 
 العيو،   بعو الوال   

 " م َيْخُطُب واحدًة".
مباها  ،ُنها ُتخال  العيد في ذل حمصَّ علل أ ا واحو  ومل يُطلق، ملاها  

 لعيو يف   ها  باهلل و كساحلر اخلطب أم بال ك ي كخط ة ا
ُخطبِ  العيِد"."  يَفَتِتُحها بالتكبيِرَ 

اهاا يف   ها بال ك ي كخط ة العيو ال باهلل و كساحلر اخلطب، وُيشري فيها 
 ماها 

 "وُيكِثُر فيها االستغفاَر وقرا َة اآلياِت التي فيها اَُْمُر به".
اهاا  قا مشروي يف  ال  االآ سقال، يف  ط ة االآ سقال،   بعو هل   

 اخلط ة بعو 
 "وَيرفُا َيَدْيِه".

   يرف  يويه أم ويرف  يويه، ماها عنوك 
 طالب: ويرف  يويه.

 اخلط ة، قاح ين يففوُ بوأ يُ    ا ن املؤلف يقصح: فيولة هبم   خيطب؛
واحو : يف   ها بال ك ي، وُيكلر فيها االآ  فار، وقرال  ا يات الد فيها اأمر 

يف أثنال اخلط ة أم بعو ا  يف أثنال اخلط ة،  الن   به، ويرف  يويه فيوعص بوعال
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 يف   ر اخلط ة يس ق ين ا مام الق لة فيف  يويه، ويوعص يرف  ماها  يويه، :قالصا
  كقا أم  كقا   كقا.

يرف  يويه وأعين  هصر ا حنص الس ال، وبطص  ا  في هذا الم ضا قال ا:
ص يف معىن كصن ال طصن حن -،رمحهم اهلل تعا–حنص اأرض، وا  لف العل ال 

ا أن  قا  فة الرف  يف  قا املصل  و   املق ب  أو أن صاأرض،  ين  قا قووا
ا وااا لل  ال ة يف الرف   ارت ماها   ارت ال طصن حنص اأرض.   قا ما كان قووا

تعا، يف ]ف هلل ال ارئ[،  $، واحم ور له ابن رجب المذهب: اُول
 .ُ  بوعاله الن يف  يويه فيوعصف :واهللكم[وأشار اليه يف ]جام  العلصم 

و  تعا، و قه فاحل $؛ هكر ابن رجب وصف  رفا اليدين في الدعا 
 أن رف  اليوين يف الوعال له مخي  فات؛ اآ طرا :

 اأو،: بطص ا حنص الس ال.
 واللاحمية: بطص ا حنص االرض و هصر ا حنص الس ال.

 حنص الق لة. واللاللة: بطص ا حنص وجه ، و هصر ا
 ة.، وبطص ا من جهة الق لوجههوالرابعة: عكسها؛ أن أعين  هصر ا حنص 

 عن بعض آلف يف  ف  ال الل. توقاح ان  قه ور 
يف ة روي واخلامسة: أن يرف  ا  عه؛ و قه ور ت يف حوييت ع ار  بن 

  ط ة اا عة.
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يشي و يف قصهلم:  الوال  واخلامسة  قه أشار هلا اأ  اب اشار  يف ك اب
 بالس ابة يف تشهوه، و عاحله يف الوال  وغي ا.

ين ى واملسألة فيها  قه الع ار  يف املق ب فيها  يت واشكاح ليي  قا
 هكره.

 :، ومنهقاح: ويرف  يويه فيوعص بوعال الن  
َِْنا َغْيثًا ُمِغيثًا" إل  آِخرِه". فَيْدُع  بدعاِ  النبيِّ "  ومنه: "الَّىُهمى اْس

أ عية أحمه غال اا ا -عليه رمحة هلل–، و قه من منهىل  احب اليا  ا،   ره
ر ، وآيأش و  اكلي ما مر معنا، ويقصح مويقصح ما ور ،   ا ب  امها، صر الطصيلة ال ي

عا، يف ت $أيضاا معنا يف مصال  يف اهللىل ويقصح ما ور ، خبالف ال هصش 
 فظ.ُنها من أول  ما ُيح ب  امها؛ اهل عية كاأفإحمه يقكر  قه ]ع و  الطالب[ 

ر مسعل  بعد ذل  وهي المسعل  الثاني  في البا  ا ق ين ؛ اها آقص  م َذ
  روجهم، ف ا اهللكم 

ََ ُخروِجهم َشَكُروا اهلَل وَسعَلُ ه اْلَمزيَد من َفْضَِّه". ُْ ا قَب  "وإن ُس
ََ ُخروِجهم َشَكُروا اهللَ  ُْ ا قَب ن موَسعَُل ه اْلَمزيَد  علل فضله، وإن ُس

شكروا اهلل بوال  وال ب ي  ال   مبعىن شكروا اهلل يولصن  ال  شكر َفْضَِّه  
 أم شكروا اهلل بألسن هم وأع اهلم 
 طالب: بألسن هم وأع اهلم.
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 ماأ  اب فرَّقصا بني  صرتني؛ قالصا: ان كاحمصا قو تأ  صا للخرول فإ 
 و  رجصا أ الا يولصن  ال  االآ سقال شكراا هلل، ومن باب أو، ان كاحمصا ق

حينئق   اهو ين ا مام آقصا ق ين أن يولصا، فإ م يولصن، لكنلل ولل، و  و لصا
 .تكصن  ال  شكر  ال  ال  اآ سقال، وآألصه املييو من فضله

من  وان آقصا ق ين ال أ ب للخرول فإ م ال خيرجصن وااا يشكرون اهلل 
صي  ه يف  ال  ال ط ون  ال ، و قه  ال  شكر ين  ة أن ُتضاف ا، ما هكرو 

 ك ا حم ه علل  قا بعض املشايخ.
  ين يُنا م هلا أم ال يُنا م 
 "ويُناَد  الصالُة جامع ه".

 ؛ أم الوالُ  جامعة  ما ل طها عنوك يا شيخ ةويُنا ،م الوال ، جامع
 طالب: الوالُ .

طل  لل علة الوالُ ، 
ُ
تعا،  $هلا عو  أوجه يف الض ط، ارجعصا ا، امل

 جه ل طها.فقو هكر أو 
طل  هكر تكلم أشار هلا  ناويُناَد  الصالُة جامع ه 

ُ
  ، و احب امل

 طالب: حمعم.
 ماها يقصح  اقرأ.

 .ببالنو "الصالَة جامع ً و  (40:02في با  )"قاح: 
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رم  أ أوجهالمثا ر فيها و ، أو الوالُ  جامعٌة، بالوال ، جامعةا بالنو
طل ]، و$[ لل علة املطل ]ارجعصا اليها يف 

ُ
 ة املفيو   قا قلنا من ك ب الل [امل

لطالب العلم يف املق ب اهللن لة، و ص من عل ال الل ة و ص تل يق من  ال علة 
مة ابن مال   لفية. احب اأ $  قا تل يق من  تل يق العالَّ

 ، تفضين يا شيخ. كقا، أحسند  ين اهن ا مام شرط  يقصح
 وليس من َشْرِطها إْذُن اُماِف"."

و قا كالوال ، ومر معنا  قا يف ثالث ِطها إْذُن اُماِف  قال: ليس من َشرْ 
  أبصاب هكرحما ا و ة ماها

 .اا عة 
 .العيو 
 .االآ سقال 

 ليي من شرطها اهن ا مام.
َِْ  في َأوىِل اْلَمَطِر".  "وُيَسن  أن َي

اعة مج ،   يهلل أم ال  توهلل آ ق معنا أن  ال  االآ سقال تكصن منفر 
  أم ال خيطب  ين خيطبوفرا م، لكن املنفر  

 (.42:24) ......طالب:
 جياك اهلل  ياا.  راجعها يا شيختمن يراجعها   ين خيطب  
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لص  لل اثنان، ماها حمقصح  خيطب أو خيطب واحو واللان يس    يف 
 مشكلة يا شيخ 
 ما يف مشكلة. طالب:

 .ما يف مشكلة
 طالب: واحو خيطب علل املق ب.

 واحو خيطب واللان يس  . 
 شرط اخلط ة يف اا عة. لب:طا

ليي من شرطها،  نا اا اعة آنة ال ُيش ط فيها، ال، ليي  ص شرط، 
 .اأ ين  ة  ال  االآ سقال أ لها آنة ليسد واج ة

اها  لَّل اثنان المثا ر أحمه خيطب، لكن اها  لَّل واحو  ال  ال  العيو ال 
  يهلل  ،اعة وفرا م لص ا مجحمص قاح: توهلل من املنفر ، و نا  ال  االآ سقال 

  يف أوح ال اب أم ال 

تعا، ا، آنن املطر، فقاح: يف آنن املطر هكر  $  احم قين املؤلف 
هكر  :املؤلف آن ان علل ل ة من يُليم امللىن األف مطلقاا، وعلل ل ة اا هصر

 آن ني، تفضين يا شيخ.
َِْ  في َأوىِل اْلَمَطِر".  "وُيَسن  أن َي

ح املطر أم يف أو  طر  مصقصف يف أوح املطر؛ يف أوح كين  قه السنة اأو،: ال
 يف السنة 
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 املصآم. طالب: يف أوح
كروا يف الشرو  مل يق  -رمحة اهلل عليهم–، جينر اأ  اب صآميف أوح امل
عا، ت $أحمه يسن أن خيرل يف أوح املطر، لكن ابن رجب  ؛اال  قا ا طالل

أوح  اا يس   صن اخلرول يفكالمه يوح علل أن اأ  اب ال[  ف هلل ال ار ]يف 
[ لمطر يف السنة، يف أوح املطر النازح يف السنة، فقو قاح ابن رجب يف ]ف هلل ال ار 

قاح ابن  ،"واآ  ب الشافعة وأ  ابنا اخلرول يف أوح املطر يف السنة"قاح: 
ون  الشافعي وأصحابنا عَّ  استحبا  التمطر في أول "رجب حموه يقصح: 

 ، ومل أجوه يف الك ب املشهصر  يف املق ب؛ ك"لسن مطر تنزل في السما  في ا
 .[ا حمواف]وغي ا وال ح  يف  [شر  املن هل]، و[الكشاف]

 من سنن المطر:كقل  
 أن يقف  ص بنفسه، وأيضاا:

 وإخراُ  رَْحَِّه و ياِبه لُيِصيَبهما اْلَمَطُر"."
وحنص  هو ص ما يس و  ه من اأثاث خيرل معه من أثاث بي وإخراُ  رَْحَِّه  

 هل  ليوي ه املطر رجال المكة.
، و ة املسألة اأ ي  يف ال اب: اها زا ت اللان عشر  مسألة يف ال اب

 املال ماها ُيشري 
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َنا، "الَّىُهمى َحَ الَيَْ  : ذا زَاَدت المياهُ وِخيَ  منها ُسنى أن يَْ لَ ف" َنا َواَل َعََّيَْ
َُوديِ  وَمناِبِت الشَ ِر،  الَّىُهمى َعََّ  الظِّراِ  واآلَاِف وُبط نِ  ىئ ىئ  ىئ  ژا

 اآليَ ". [ 204]البْرة:      ژی ی  ی ی جئحئ 
 ين ور  يف  يف هل ،  مقرال  ا ية يف  قا املصل   لد عنها يعا مس نو

ىئ  ژأثر  أو حوييت  فلم أقف، ف ن وقف علل شةل فليفوحما؛ قرال  ا ية  نا 

ين  ص جملر  املناآ ة، مناآ ة  [ 204]البْرة:      ژ ىئ  ىئ ی ی  ی ی جئحئ 
ف ن  ،ُني لم أق ا ية، وكصن ا ية من اأ عية الصار   يف القر ن  قا المثا ر؛ 

 شةل فليفوحما.أثر أو وقف علل 
علل امتامه، وحمسأح اهلل أن    قا ما ي علق بك اب الوال  وحن و اهلل
 أعين ما حم عل ه عل اا حمافعاا، ولصجهه  الواا.

********************* 
 وحمن قين ا ن ا، باب تاب  لك اب الوال ، و ص:

 .(َتاُ  ال نائزِ )
ر  قالصا: اأحمسب أن يقك ُن بعض الفْها ووجه هكر ك اب ااناحلي  نا 

عمَ ُن أهم ما يُ ك اب ااناحلي عنو الص ايا، والفراحلض لكنه هُكر  نا ملاها  
ك اب   فناآب هكر ،ما ُيشرع ت اه الميت ه  الصالة عَّيهأهم ت اه الميت 

 ااناحلي  نا، ويف  قا ال  صيب ثالثة م احيت:
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امل  يت اأوح: ما ُيشري جتاه املريض؛ الحظ املؤلف آي شة بال سلسين 
 اليما؛ 
 .املريض -
 .  اث ضر -
 .  امليد بعو وفاته -
؛ فقكر املؤلف أما ما ُيشري جتاه املريض في وأ باملريض   اث ضر   امليد. 

 ما  ة  ثالثة أمصر ،
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 (ال نائزِ  )َتا ُ 
يرُ وتَ  المريضِ  يادةُ عِ  ن  سَ "تُ  ُد عاهُ تَ  نى به سُ  لَ زَ ، وإذا نََ صي َ وال َ  ه الت ب َ َذ

 ةً رى " مَ  إال اهللُ  ه " ال إلهَ ينُ ِْ َّْ وتََ   ٍ نَ طْ بُْ  هِ يْ فتََ شَ   دى نَ وتَُ  را ٍ أو شَ  ه بما ٍ ِْ َّْ حَ  َِّ بَ 
ه ) يس عندَ  ْرأُ ، ويَ ٍَ فْ رِ ه بَّْينَ عيَد تَ ه فيُ بعدَ  مَ َّى كَ تَ إال أن يََ  عَّ   الثٍ  دْ زِ ولم يَ 
 هِ َِّ اصِ فَ مَ  َّيينُ وتَ  هِ يْ يََ َلحْ  د  ه وشَ غميضُ تَ  نى سُ  ، ف ذا ماتَ بَّ ِ ه إل  الِْ هُ جِّ  َ ( ويَُ 
ه َِّ سْ غُ  ريرِ ه عَّ  سَ عُ ضْ ه، ووَ نِ طْ عَّ  بَ  ديدةٍ حَ  اُ ضْ ووَ    ٍ ه بثَ رُ تَْ ه وسَ  يابِ  اُ َّْ وخَ 
ه، تِ يى صِ وَ  ، وإنفاذُ  عةٍ فَ  غيرَ  ه إن ماتَ  هيزِ تَ  وإسراعُ  هِ يْ جََّ رِ  رًا نح َ دِ حَ نْ ا مُ هً جِّ  َ تََ مُ 
 ه. نِ يْ دَ  في قضا ِ  بُ  ِ ويَ 

 
َه  َُ ( غُ )فص   لَ وْ ، وأَ فاي ٍ َِ   ضُ رْ فََ  هنُ فَْ عَّيه ودَ  ه والصالةُ كفينُ وتَ  تِ يِّ مَ الْ  س

َُ د   م جَ  ب هُ ه  م أَ ي  صِ ه وَ َِّ سْ بغُ  الناسِ  و وُ ه  م ذَ اتِ بَ صَ من عَ   ُ فاُقرَ   ُ رَ قَْ ه  م ا
ُْ تُ يى صِ   وَ ثَ نَْ ه، وأُ أرحامِ  ٍَّ هسائِ   من نِ بَ رْ ُْ   فالْ بَ رْ ها  م ال  من الزوجينِ  ا، ولك

َُ غُ  ذا سَ صاحبِ  س َُ غُ  وامرأةٍ  ٍَ جُ ه، ولرَ تِ يى رِّ ما سُ  ده يِّ ه، َو  سباِ  ن له دونَ مَ  س
َه  ماتَ  ، وإنْ فْرْ  سنينَ  ، ٍَ كِ شْ   مُ ثَ نْ َخُ   تْ مَ مِّ ه يُ سُ كْ أو عَ  س ةٍ نِ  بينَ  رج
ََ  فُ رُ حْ ويَ   .يهِ  ارِ ن يُ مَ  فِ دَ   لعَ  ارَ ه بَ يُ نَ فِ دْ َافًرا أو يَ   مسَّمه  أن يََُغسِّ

 لغيرِ  هُ رَ كْ ، ويُ ي نِ ه عن العُ رَ تََ ه وسَ دَ رى ه وجَ  رتَ عَ  رَ تََ ه سَ سَِّ في غُ  ذَ خَ وإذا أَ  
 ٍَ فْ رِ ه بِ طنَ بَ  رُ صِ عْ ويََ  هَّ سِ جُ   ِ رْ ه إل  قَُ رأسَ  رفاُ ه،  م يَ  رُ ضُ ه حُ َِّ سْ في غُ  ِعينٍ مُ 
  رةِ عَ  س  مَ  َ  حِ ، وال يَ يهِ  ِ نْ فيَُ   ً قَ رْ ه خِ دِ عَّ  يَ  َُّ    م يََ  بى الماِ  حينوذٍ صَ  رُ ثِ كْ ويُ 
ا بً دْ نَ  يهِ ضِّ  َ ،  م يَُ  ٍ قَ رْ ه إال بخِ سائرَ  سى مَ أن ال يَ  ب  حَ تَ سْ ، ويُ سنينَ  ن له سباُ مَ 
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 بينَ  بالما ِ  نِ يْ تََ  لَ َُّ بَْ مَ  هِ َعيْ بََ صْ إِ  َُ خِ دْ ه، ويُ فِ نْ وال في أَ  يهِ في فِ  الما َ  َُ خِ دْ وال يُ 
ي  ِ نْ  م يََ  هما الما َ َُّ خِ دْ هما وال يُ فُ ظِّ نَ ِخَريِه فيَُ ه وفي َمنْ أسنانَ  حُ سَ مْ يَ فه يْ تََ فَ شَ 
 ه اُيمنَ ْى شِ  َُ سِ غْ ر  م يََ ه فْتَ يَ حْ ه ولِ رأسَ  رِ السِّدْ  ةِ  َ غْ برَ  َُ سِ غْ ي ويََ مِّ سَ ه ويُ ََّ سْ غُ 

 َُ َّى  رَ سَ يْ  م ا َِّ  ر  مِ ا يُ ه  ال ً  مَ   يدَ زِ  بثالثٍ  ََ نْ ه ف ن لم يََ نِ طْ ه عَّ  بَ دَ يَ  ةٍ رى مَ  فيَ 
 الحارى  ا، والما َ اف رً َ  اُخيرةِ  سَّ ِ في الغَ  َُ عَ  ْ ويَ  اَ السبْ  زَ اوَ  ، ول  جَ َْ نَْ حت  يََ 

وال  هرَ أظافِ  مُ َِّّ َْ ويَُ  شاربَه    ُْ إليه، ويََ  يجَ تِ إذا احْ  َُ مَ عْ تََ سْ ، والِخالُل يُ واُشنانَ 
ها. را َ وَ  َدلُ وُيسْ  رونٍ ق َعُرها  ال  َ شَ  فىرُ ضَ . ويُ بث  ٍ  شى ُ نَ َعُره  م يَُ شَ  رىحُ سَ يُ 

،  م رٍّ حُ  ينٍ طِ فبِ   ْ سِ مْ تَ سْ ف ن لم يَ  نٍ طْ بُْ  يَ شِ حُ  سباٍ  بعدَ  منه شي ه   َ رَ وإن خَ 
َى  َُ سِ غْ يََ  ته  يِّ مَ  فه رِ حْ ََ، ومُ سْ ِعد الغُ ه لم يُ كفينِ تَ  بعدَ   َ رَ ، وإن خَ عُ ضى  َ ويَُ  المح
َْرى ُ  رٍ دْ وسِ  بما ٍ  َُ سى غَ يَُ  يٍّ حَ ََ    طى غَ ا وال يَُ خيطً مَ  ره ََ ذَ  سُ بَ ا وال يََُّْ يبً طِ  وال يَُ
 نُ فَ دْ ا ويُ بً نُ جُ  يك نَ  ا إال أنمً َّْ ظُ  ْت له ومَ  هيده شَ  َُ سى غَ  ، وال يَُ ثَ نَْ أُ  هُ جْ ه وال وَ رأسُ 
  َّى صَ ها وال يُ رِ يْ بغَ  نَ فِّ ها َُ بَ َِّ عنه، وإن سُ  َّ دِ  ُ والْ  السالحِ  عِ زْ نََ  ه بعدَ يابِ في  ِ 

ََ مِ به أو حُ  رَ  ََ ا وال أَ تً يِّ مَ  دَ جِ ه أو وُ تِ ابى عن دَ  رَ َْ عَّيه، وإن سَ  َِ  أو طالَ  ََ فُع
ْْ َي َِّّ وصُ  ََ سِّ ا غُ فً رْ ه عُ بْاؤُ   يَ َِّّ وصُ  ََ سِّ غُ  رٍ هُ شْ أَ  أربع َ  غَ ََّ إذا بََ  رُ عَّيه، والسى

 ا".نً سَ حَ  م يكنْ ما رآه إن ل رُ َستَْ  َِ ، وعَّ  الغاسِ مَ مِّ ه يُ َُّ سْ غُ  رَ ذى عَ ن تََ عَّيه، ومَ 
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 ُتَسن  ِعيادُة المريِض"."
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أل   ًّاغ ما ُيشري جتاه املريض: العيا   و ة الييار  وُتسن اأمر اأوح قا 
 ال ُيكلر عليه من الييار .

 اأمر اللان:
يُره الت بَ  والَ صيَ ".  "وَتَذ

يره الت ب    َ ؛ يُقكره بال صبة ا، اهلل تَذ ُن الت ب  واجب  عَّ َ 
، واملريض  كو، وال خي ص  قا باملريض مرلاا وصفاا وُعلم  قا من اطالل إنسان

آصال كان املرض وصفاا أو غي وصف،  "ُتَسن  ِعيادُة المريضِ "املؤلف قاح: 
الص ية  تقكيه بسن تُ  ؛بة ح  لص مل يكن املرض وصفاا، والص ية كقل وتقكيه بال ص 

 كقل  ولص مل يكن املرض وصفاا،  قا املريض. 
 أما اث ضر فقكر أحكامه يف قصله:

 "وإذا نَََزَل به". 
 .حمُيح به  قا  ص اث ضر أل حمُيح به املصت وآكرات املصت فهقا  ص اث ضر

 
 
 أم ر:ُيسن ت اه المحتضر خمس   

 أوهلا:
ِْه بماٍ  أو َشراٍ ". َِّ َحَّْ  "ُسنى َتعاُهُد َب
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 ين عليه النطق بالشها تني.لقه ح  يسهُ ح لمبال أو شراب ليُنو
 اللان:

ُْْطَنٍ ".  "وَندى  َشفتََْيِه ب
 وحمول شف يه.

ُْْطَنٍ ".  "وَندى  َشفتََْيِه ب
   والرطصبة.و اوقنطة فيها شةل من النالكصن تينول شف يه بقنطة يُنويها أل 

 جتاه اث ضر  ص: املشروي اأمر اللاليت
ِْيُنه "ال إلَه إال اهللُ" َمرىًة". َّْ  "وتََ

ِْيُنه "ال إلَه إال اهللُ"   َّْ ب  قا مشروي جتاه اث ضر، ووجوت يف ك تََ
املقا ب اأ رم اآ   اب ال لقني من غي أن يقصح له قين، ومل أجو  قا يف 

 يقكر عنوه ال اله اال اهلل  القل حمص أمال اله اال اهلل، مق  نا  ين يقصح له: قين: 
عليه اأ  اب أحمه يكصن برفق، أما  ين من الزم الرفق أحمه ال يقصح له قين  ال 

 يليم منه هل ، وان كان بعض الفقهال يقكره.
 قنه ليُ  مر  اأمر اأوح: مشروعية ال لقني؛ كم عو  مرات ال لقني  كم

 طالب: مر .
ن واهلل و هلل رب العاملني،  ين يييو علل مر   قاح له مر : قين مر ، فإن تلق

  كلم،  ين يييو علل مر  يال اله اال اهلل امليد آاكد ما 
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 ولم يَزِْد عَّ   الٍث"."
َل : ولم يَِزْد عَّ   الٍث   لُقنه معنا ا أحمه له أن يييو علل مر ، فيقال الم

ه ال يضهره، ولكن اها لقن، وال يييو علل هل  لئمرات مر  أو ثن ني أو ثالث
  بعو ا بكالم   ر، فهين يُلقنه مر  أ رم مف لقن، قاح: ال اله اال اهلل   تكل

". قال: ٍَ  "إال أن يَََتَكَّىَم بعَده فُيعيَد تَّْيَنه برِْف
ه م بكالم أجن ، فُيس  ب أيضاا أن يُعا  علياها حمطق بالشها  ،   تكل، 
قين ال اله  ه يف شةل ال ُك و عق اه كأن يقصحال لقني برفق لئال يضهره أو يُصقع

أن خُيفف علينا آكرات اال اهلل بشو ، و قا الصقد وقد عويب حمسأح اهلل 
املصت، وأن أعين   ر كالمنا من الوحميا ال اله اال اهلل، قو من شو  ال ضهر 

 يقصح: ال لن أقصح، حمسأح اهلل العافية والسالمة.
 قاح: مما ُيس  ب جتاه اث ضر،كقل  

 "ويَْرأُ عنَده )يس(".
 يقرأ عنوه آصر  يي.

 اخلامي:
ِْبَِّ ".  "ويََُ جُِّهه إل  ال

 وال صجيه ا، الق لة له  صرتان، آ ق ا معنا من يقكر ا 
 آ قد معنا يف باب  ال  املريض  ة حمفسها  نا.
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اأفضين أن يكصن تصجيهه ا، الق لة بأن يكصن علل جن ه اأأن، ووجهه 
 ا، الق لة.

ح   ليالا ق ه ا، الق لة، ويرف  رأآهالوصر  اللاحمية: أن يكصن مس لقياا، ورجال
 حيوين ماها  مصاجهة الق لة.

ما   اشر عقب املصت م  قه بالنس ة لل ساحلين امل علقة باث ضر، اها مات
 اأمصر املشروعة 

 
 "ف ذا ماَت ُسنى َتغميُضه". قال:

 يسن فصر مصته واحمية أمصر:
 ضه؛ ت  يض عينيه.اأوح: ت  ي

 اللان:
 "وَشد  َلْحيََْيِه".
. وت  يض العني اي قل ف ه م لقا ح  يربط علل هللييه  ألَشد  َلْحيََْيه  

 ح  يكصن منمثره أفضين وأليق.
 اللاليت:

 "وتَّييُن َمَفاِصَِِّه".
 تليني مفا له؛ ليسهين بعو هل  تقلي ه يف ال سين.
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 :الراب 
 "وَخَُّْا  ياِبه".
  وما املرا  خبل  اللياب  ح  لص كشفد عصرته أم ال، املقوص  وخَّا  يابه 

به أم آ ه يكصن أوالا   لعه ثيا القل  قا  قاح: و ل  ثيابه وآ ه بلصب، وأيه ا
 بلصب  آ ه بلصب، فيس ه بلصب أل يأ ق ق اش ك ي ويضعه،   تُنيي اللياب

 .كشفه  زال أص  ،آيأشو من كد  قا الق اش، وال أصز كشف عصرته 
 اأمر السا و:

ُره بَث ٍ ".   "وَستَْ
  قا اخلامي، والسا و:

 "وَوْضُا َحديدٍة عَّ  َبْطِنه".
اهاا أثنال ال سين أيها ا  ص  الكرام أو منق أن أصت امليد البو من آ ه، 

نيي اللياب من كد ماها  اللصب القل يصل ، وال أصز كشف عصرته، لكن تُ 
 ه الق اشة الد تصل .ُ ل  ثيابه كد ماها   ق

 كقل  ُيس  ب ول  حويو  علل بطنه لئال تن فخ ال طن.
 الساب :

 "وَوْضُعه عَّ  َسريِر ُغْسَِّه".
 علل آرير غسله، ويُراعل يف ولعه أمران: هيضع
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 اأوح:
 "ُمتَََ جًِّها".

ن، م صجهاا ا، الق لة ويكصن علل جن ه اأأ نام صجهاا ا، الق لة، وك ا قل
 الق لة  قا  ص اأفضين. ووجهه ا،

 اأمر اللان القل يُراعل عنو ولعه علل آرير ال سين:
 "ُمْنَحِدرًا نحَ  رِجََّْيِه".

أن يكصن رأآه أعلل من قومه، فيكصن عنو السرير فيه شةل من االحنوار 
كقل  الفضالت اها و  ،باجتاه القوم، ملاها  اها غسين ين ور املال وال ي ه  

 .، تنوبفال ت قل وت ه   وااا  رل حوين ا رال فضالت منه
 اأمر اللامن مما ُيس  ب عقب مصته، ما  ص 

 "وإسراُع َت هيزِه".
ا آراي يف ثالثة أمصر؛ أمران منها ا آراي فيه مس  ب، واأمر اللاليت 

 ا آراي فيه واجب.
 أما ا آراي املس  ب فهص يف أمرين، ما  ا 

 "وإسراُع َت هيزِه".
 مليد له حال ان:ااي يف جتهيي امليد؛ لكن جتهييه؛ ا آر 

 حالة ُيشري فيها ا آراي يف ال ههيي و ة اأ ين. -
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حالة ال ُيشري فيها ا آراي يف ال ههيي و ة االآ لنال القل هكره  -
 بقصله:

 " إن ماَت غيَر َف عٍة".
فإن كان مصته مصت فهأ ؛ مبعىن احمسان مرض، ومات مصتاا ط يعياا، فهقا 

اي يف جتهييه، أما اها مات فهأ  فال ُيس  ب ا آراي يف جتهييه ُيس  ب ا آر 
و مات، وال يكصن قُنه يحتمَ أن يت هم الناس م ته، بين ين مثر به، ملاها  

المات الد توح علل الععليه ي ص م فال ُيسري يف جتهييه، بين ين مثر ح  تمثهر 
 الصفا .

 و ناك اآراي   ر و ص ا آراي يف ماها 
 ِصيىِته"."وإنفاُذ وَ 

ر  تعا، يف ]ش $حم ه علل  قا اأمر الشيخ ابن علي ني واحمفاهه، 
َدي بعن يما قرال ا بالضم فخطأ؛ أامل   [: أن احمفاه بالكسر، و  ك ن ُنها ت
 ،ا، واحمفاه و ي ه اأ ين أحمه واجب، اال ما آيأش معنالمعن  ُيسن إنفاذ وصيته

ه؛ ك ن بن في ا له أن يص ة آيأش معنا لصابط الص ية، لكن أو ل ا حمسا
 أو ل بوون اللليت ل ي الصارث، ف نفيق  قه الص ية واجب أم مس  ب  واجب.

بين  ،و ي ه  ح علل أن احمفاه الص ية مس  ب وهلقا لص قرأحما ويسن احمفاهُ 
 حمفاه واجب.و ي ه، أما أ ين ا  و ي ه واآراي جتهييه، واآراي احمفاهه  واحمفاهه  :حمقصح

 لاليت واجب و ص:اللاليت: ا آراي ال
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 "وَيِ ُب في قضاِ  َدْيِنه". 
َ بحْ ق العباد، ونفسأل وأب ا آراي يف قضال  ينه؛  الميت  ُنه يتعَّ

يت، و قا تعا، ا، فوين يف آ   م اح $،   احم قين املؤلف ْ  عَّ  دينهمعَّم 
الفوين ي علق ب سين امليد؛ بوأه أوالا باأمصر الصاج ة جتاه امليد، و ة أربعة أمصر 

 حمقكر ا ان شال اهلل:
قل  غسين امليد؛ من اأو، عنو املشاحا   الاأمر اللان: بيان اأو، ب صل، 

 الص ة   أبصه ا،   ره. ؛ي ص، غسله من اأو، آيقكره
اللاليت: حكم ال سين م  ا  الف ااني؛ هكر ي سين أحملل، أو أحملل ت سين 

 هكراا 
 م ي سين الكافر، أو الكافرالراب : حكم ال سين م  ا  الف الوين؛ املسل

 ي سين املسلم 
 اخلامي:  فة ال سين.

السا و: من هلم أحكام   ص هبم يف ال سين كالشهيو، واملق صح  ل اا، 
قط.  والسه

 الساب : آ  ال اآين علل امل سصح.
أما املسألة اأو،: ف ا  ة اأمصر الصاج ة جتاه امليد  أربعة أمصر هكر ا 

 بقصله:
َه(  )فص
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 مصر الصاج ة  أربعة، قاح:ما  ة اأ
َُ اْلَميِِّت".  "ُغس

0- 
 "وَتكفيُنه".

2- 
 "والصالُة عَّيه".

3- 
ُنه".  "وَدفَْ

4- 
َِفايٍ ".  "فََْرُض 

  قه اأمصر اأربعة فرض كفاية، و نا حمريو أن حمشي ا، الفرول بينها.
ن ُاملسألة اأو، أو أوالا حمريو أن حمعرف ما  ص اجمليئ يف كين واحو منها؛ 

َل  سُيفصِّ ال  ، وقو يضي  معرفة اجمليئ يف كين واحو منها يف عرضَ السننم
 الكالم.

 .أواًل: غسَ الميت
اجمليئ يف غسين امليد  غسلة تعم بوحمه بنية، البو من النية أم  وما  ص اهلل

 ليي  ة شرط  شرط.
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مبعىن  الا اأمر اللان: وآيأش أيضاا أحمه أب ال س ية يف أوله وجصباا وليي فر 
 ط فرلاا.تسق

 الثاني: تكفينه.
وما اجمليئ يف ال كفني  ثصب يس  مجي  بوحمه، بنية أم ال يليم النية  ال  

 حمقصح بنية، آنفري علل  قا مسألة بعو قليين.
 الثال : الصالة عَّيه.

يأش بعو ما آ ق، آ ال ما الصاجب فيها وما اجمليئ فيها  آ ق أم مل يس ق 
 قليين، آيقكر املؤلف أن واج ها:

 .القيام 
 . وال ك يات اأرب 
 .وقرال  الفاكة 
   والوال  علل الن. 
 .و عص  لل يد 
 .والسالم 

 و ين يليمها النية أم ال يليم  البو من النية.
 الرابا: دفنه.

ما أقين اجمليئ يف الوفن  مصارا  بوحمه  ييت ال يُ أهم به وال ي، أهم  ص؛ أل 
ر ش آ اي أو  واب أو شةل ف  فتأ ؛ أهمال  ص ي أهم وال يُ أهم به، ال ي، 
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 قا  ف كصن اهللفر    ي ، ف خرل راحل ة امليد ف ؤهل الناو. ؛وتؤهيه، وال يُ أهم
 الضابط اجمليئ.

 اثنان من  قه الفروض اش طنا فيه النية، ما  ة 
 ال سين. -1
 الوال . -2

واثنان مل حمش ط فيه النية، وبنالا علل  قا ف سين امليد أيئ من الكافر أم 
فالبو أن يكصن ال اآين من أ ين الُقربة،  ُن اشترطنا الني ، ُأيئ؛ الال  

وباملناآ ة ق ين الورو كند أراج  يف ]كشاف القناي[ يف النسخة ا لك وحمية، 
ة قاح: ،  ص كات ها يف النسخ"يش ط أن يكصن من أ ين الُقربة"فهال مصل  قاح: 

ثققة أحياحماا يف النسخ غي ا طالبيش ط أن يكصن من أ ين القرية متام، فين  ه ال
 يق  فيها أ طال ىيلة لل عىن.

ومن ممييات وأشرحما ا،  قا آابقاا، من ممييات املقا ب اأربعة، وال َّفقه  
ن  ُمق ب من املقا ب اأربعة؛ أحم  تأمن من الصقصي يف ملين  قا ملاها   علل

  ها عن أحل، وحمُقلد املقا ب اأربعة َتب المذاهب اُربع  عشرات الكتب
حمقالا م صاتراا، فإها حو،لد  طأ ح  يف النسخ اخلطية أحياحماا يق  اخلطأ ليي 

 فقط يف املط صي ح  النسخ اخلطية يق  فيها اخلطأ.

فإها وجوت  طأ يف موور جتوه علل الوصاب يف موا ر أ رم، خبالف  
عامل لم،ن يأ ق ك اب من ك ب أ ين العلم من غي املقا ب اأربعة، فيهو  قا ا
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له ا  يارات، فرمبا وق ، أو ح  من  ثار السلف أل فقه بعض السلف ملالا من 
 بن عيينة أو آفيان اللصرل أو اأوزاعة أو فالن، فرمباااملقا ب املنولسة آفيان 

 أو يف موور من املوا ر منقصح عنه رمبا تسقط ال النافية.

ال أو ها  أصز، و ُيسأح عن شةل فيقصح: ال أصز، فيكصن يف املوور ما 
موا ر أ رم ُيو هلل منها  قا اخلطأ خبالف املقا ب اأربعة، فإن كين مق ب 

 فيه عشرات الك ب أكن أن تعرف الوصاب مبراجعة الك ب اأ رم.

اهاا  قه أربعة أمصر واج ة؛ فيش ط يف ال اآين ويف املولة أن يكصن ماها  
 مسل اا، خبالف الوفن والكفن.

عن ال سين، و ص أوح الصاج ات، فقكر أو، الناو ب سين    احم قين للكالم 
ب، وبال أكيو مرات ةامليد، م،ن أو، الناو ب سله  هكر املؤلف ال تيب علل مخس

عنوحما اأو، ب سله ب سين الرجين، قصله: وأو، الناو ب سله؛ أل ب سين الرجين، 
ب سله هكر  وعنوحما بعو قليين اأو، ب سين اأحملل، فأما بالنس ة للقكر فاأو،

 مراتب: ةمخس

 اأوح: 

 وَأْوَل  الناِس بُغْسَِّه َوِصي ه"" 
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و يه أل: اها أو ل امليد قاح: القل ي سلا فالن، أو ل امليد هبقا 
 م،ن اأو، ب سله   قا الص ة القل أو ل امليد به، ما وجو و ة م،ن 

  م أَب ُه". "

   أبصه    

 " م َجد ه". 

    جوه    

 َُ َرُ  فاُقَرُ  من َعَصَباتِه"." م ا  قَْ

  اأقرب فاأقرب من عو اته، فعنوحما بعو هل  ملالا علل ترتيب املياث  
اأقرب يف العو ات علل ترتيب املياث، اها تنازعصا تأش ا، املياث، تنمثر من 

 أقرب من العو ات فهص املقوم بعو اأب وااو،   الرت ة اخلامسة:

 اِمه".  م َذُوو أرح " 

  ه،ُوو أرحامهه، من غي العو ات علل قُرهبم من امليد،   اأحملل ما  
 حك ها 

َث  َوِصيىُتها".  "وبلُنَْ
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ان كان هلا امرأ  قو أو د اها مد ت سلا فالحمة،  قه املرأ  أو د هبقا 
 فهة اأو،، واال:

ُْْرَب  من ِنساِئها". ُْْرَب  فاْل  " م ال

 من حمساحلها ال من رجاهلا. ينمثر يف القرىب فالقرىب

واملؤلف آي ني بعو قليين أن اليول أصز له ت سيين زوج ه، و نا قاح من 
فاحلو : و ص أن القرىب من حمساحلها أو،، وأحق مهن م،ن  من  حمساحلها؛ و قا يعطينا

اليول، أن القرىب من النسال أحق من اليول، وان كان غسين اليول هلا جاحلي ليي 
غسين املرأ  لل رأ  أو، من ماها  بين ح     ومن املقوممب رم، لكن م،ن اأو،

 اأجن ية أو،، أن ت صال ا أجن ية أو، من أن ي صال ا زوجها. 

حمعم يا شيخ،   يهلل،  وقد أحسند،  قا القصح اللان يف املق ب، 
 تفضين يا شيخ.

َُ صاحِبه". ٍَّ واحد من الزوجيِن ُغس  "ولك

ين م  ا  الف ااني؛ غسين القكر ا ن بوأحما يف الكالم عن حكم ال س
لءحملل، واأحملل للقكر؛ فعنوحما ثالث حاالت أصز فيها، وثالث حاالت ُأن  

 فيها، ثالث حاالت للهصاز، وثالث حاالت لل ن .
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:  أما حاالت ااصاز فقكر ا بقصله أوالا

َُ صاحِبه".  ٍَّ واحد من الزوجيِن ُغس  "ولك

  ه، واليوجة ليوجها فهقا جاحلي. قه املسألة اأو،: غسين اليول ليوج 

قاح: ولكين واحو من اليوجني غسين  اح ه، الشرا   نا يقصلصن: ولص  
 رجد من العو ، ولص مل يو ين هبا؛ أل ليي  قا اهللكم مرت طاا بكص ا مع و  
؛ ولعد اهلل ين فصر مصته، وغس،لصه  منه، ما  صر  اخلرول من العو   اهللامين ملالا

 ن بعو  روجها من العو . اهللالة اللاحمية قاح:ثان يصم، فهة تُ سين ا 

ذا َسيِّده ما ُسرِّيىِته".  "َو

قاح ال هصش يف ]الروض[: م  آري ه أل أم ه امل احة له، وملاها حمص علل  
  نري  أنه يطََّ عَّ  مَ ُن اُصَ في إطالق الس   قا  أل أم ه امل احة له؛ 

، دهاري  هي: اُم  التي وطوها سيالسة الد وطئها آيو ا، السرية من  ة  اأم، 
ا  اأمة ال يرا  به هل ، وااا ير   نا لكن ال هصش يريو أن ين ه أن اطالل السرية
  الد ت ا  له آصال وطئها أو مل حيوين الصطل.

 :اللاليت من حاالت ااصاز

َُ َمن له دوَن سبِا سنيَن فْْر". ٍَ وامرأٍة ُغس  "ولَرُج
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ُ سَّ  اهاا اهللالة اللاللة الد 
ين أصز فيها ال سين م  ا  الف ااني: اها كان امل

ل رأ   سين طفلة  ون الس  ، وأصز ليامليد  ون آ   آنني؛ فيهصز للرجين أن 
 ُن ال ع رة له.أن ت سين طفالا  ون الس  ؛ 

 ،أما حاالت املن  يف غسين القكر لءحملل وعكسه م  ا  الف ااني 
 فقكر ثالث حاالت؛ اأو،:

َه بيَن ِنس ٍة". "وإْن ماتَ   رج

أل اها مات رجين بني حمسص ، فإها مات رجين بني حمسص  فال أصز أن ت ص،  
امرأ  منهن ت سيله، ولص كاحمد قري ة له، ولص كاحمد زوجة  ال اليوجة آ ق معنا ال 

 ية علل ما آ ق.تو ين  نا؛ اهاا النسص  ليي فيهن زوجة، وال ُآر، 

 ن  فيها:الوصر  اللاحمية الد أُ 

 و َعْكُسه"."أ

 بأن ماتد امرأ  بني رجاح  ليي فيهم ماها  زول وال آيو كين له. 

 الوصر  اللاللة الد ُأن  فيها من ال سين:

." ٍَ ُخْنَث  ُمْشِك  "يُمَِّمْتَ 
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ٍَ قاح:  ،  َُخْنَث  ُمْشِك  قه اهللالة اللاللة: اها كان امليد  نلل مشكالا
ص ، وال يُعرف  ين    أن   : ه  الذي له عض  َذ رة وعضواخلنلل املشكين

هكر أم أحملل  فهقا  نلل مشكين ال أصز أن ي سين، ال أصز أن ي سله الرجاح؛ 
؛ ًراُنه يحتمَ أن يك ن َذ، وال ت سله النسال؛ ُنه يحتمَ أن يك ن أنث 

امل ي م يضرب ون  كف اها ُيون  به وباهللاالت السابقة  يُي م يؤ ق ال اب، ويُ 
 وال ي س،ين يف  قه املسألة وال يف املساحلين السابقة.  ال اب بيوه ووجهه،

  احم قين ا، ال سين م  ا  الف الوين؛ و ة مسألة غسين املسلم للكافر، 
نه البد ُأما غسين الكافر لل سلم آ ق معنا أحمه أيئ أم ال أيئ  أحمه ال أيئ؛ 

وآيأش أيضاا بعو قليين يف  فة ال سين، لكن حمأ ق حكم غسين من ني  غسَ 
 ملسلم للكافر، ماها قاح  ا

افًرا"" ََ مسَّمهَ   .وَيْحُرُف أن يََُغسِّ

  نا عنوحما آ ة أمصر ال أصز لل سلم أن يقومها اناز  امليد آ ة أمصر:  

 أواًل:

افًرا". ََ مسَّمهَ   "وَيْحُرُف أن يََُغسِّ

 اأوح: ال سين.
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 واللان: اهلل ين.

 واللاليت: الكفن.

  اي جنازته.والراب : اتُ 

 ي: الوال  عليه.واخلام

 والسا و: الوفن.

ل سلم أن ي سين كافراا، وال يولة عليه، وال ي    جنازته، وال لفال أصز  
يوفنه، لكن بالنس ة ملسألة الوفن؛ اها كان عنوحما كافر له أ ين من الكفار ي صلصن 

راحل ة، لا فنه؛ فال أصز لل سلم أن يوفنه، واه مل يكن له أحو ي ك جيفة، وتمثهر 
 ماها قاح  أم ال  الناو به أهموي 

  لَعَدِف". بَ يُ اَر "

اها مل يصجو من يصاريه فإحمه أب أن يصارم؛ هلقا قاح: بين يصارم، قالصا: 
 وجصباا، أما م  وجص  من يصاريه من الكفار فال يصاريه املسلم.

 تعا، ا،  فة غسين امليد فقاح: $  احم قين املؤلف 

 َع رَته". "وإذا َأَخَذ في ُغسَِّه َستََرَ 
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 من ال أصز كشف العصر ، اال و  قا أوح شةل؛ يس  عصرته 

 طالب: اليوجة.

له  ون آ   آنني، قلنا ال عصر  له  نا قاح: آ  عصرته وجصباا، أما  اال من
 الثاني:من  ون آ   آنني فهقا ال عصر  له. 

 "وَجرىَده".

 وجر ه وجصباا أم حموباا  قالصا: حموباا. 

 الثال :

 َره عن الُعي ِن"."وَستََ 

ا، ي ني بالكل ة الد بعو ا آي  ني  ين  ص وجصباا أم حموبا وجصباا أم حموباا  آُ 
 ماها قاح 

 "وُيْكَرُه لغيِر ُمِعيٍن في ُغْسَِّه ُحُض رُه". 

 حضصره، وُعلم من هل  أن آ ه من العيصن هفيكره ل ي معني يف غسل 
رون يف ا  ين ي ه   الناو وحيضن العيصن حموباا؛ اها عآ ه  ص ليي بصاجب، وااا 
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امل سلة ويشا وون  ال، ااا حيضر ال اآين ومن يعينه، ومن زا  علل هل  ُيكر،ه 
 حضصره.

ٍَ إل  قَُْرِ  ُجَّ ِسه".   " م يَرفُا رأَسه برف

ا ن  قا امليد علل آرير غسله، من وراا حنص رجليه، يرف  رأآه ا، قرب 
ه من طنه برفق  ملاها  ليخرل ما فيجلصآه، يرفعه كأحمه جالي. ويعور علل ب

 الفضالت.

 ُنه مظن  خرو  الخار . "وُيْكِثُر َصبى الماِ  حينوٍذ"   قاح:

   بعو هل  

ْنِ يِه".  " م يَََُّ   عَّ  َيِده ِخْرَقً  فيَُ

 يلف علل يوه  رقة فينهيه؛ ملاها يلف اخلرقة علل يوه 

 طالب: ال أسها.

 لعصر ؛ وهلقا بني، املؤلف  نا حكم مي العصر ،لئال أي العصر  ال أصز مي ا
وحكم مي غي العصر ؛ اهاا عنوحما حكم مي العصر ، وحكم مي غي ا، أما مي 

 العصر  فقكر حك ه بقصله:

َ  َمس  َع رِة َمن له سبُا سنيَن".   "وال َيِح
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امليد اما أن يكصن له آ   آنني أو  ون هل ، ف ن  ون هل  ال عصر  
 م مي شةل من جسوه، وأما من له آ   آنني فإحمه ال أصز قاح:له؛ فال حير 
" َ أل: حيرم مي عصر  من له آ   آنني، أو أكلر، أما مي آاحلر ااسو  "وال َيِح

 غي العصر  ما حك ه  قاح:

 "وُيْسَتَحب  أن ال َيَمسى سائَره إال بِخْرَقٍ ".

و بقية ااساهاا  قا مي آاحلر ااسو، حمقصح: يس  ب أن ال أي ح  
ن ا جلسناه حي أل ماها  اال خبرقة أو حنص ا،   قاح، احم هينا ا ن من تنهية امليد

  رل اخلارل، وأكلرن من  ب املال  قا كاالآ نهال بالنس ة له، تنمثيف اخلارل. 

 ا ن حمأش ا، الصلصل ما حكم الصلصل 

 " م يََُ ضِّيِه َنْدبًا".

ين عرف أحمه حموب  أم يمثن الصجصب     يصليه؛ لص مل يقين حموباا فهين يُ  
املؤلف هكر  قه املسألة من ق ين أم مل يقكر ا  لص قاح:   يصليه، ومل يقين حموباا 
لكان امل قن لليا  القكة الن يه يعرف أحمه حموباا ال وجصباا لكن من أين  من باب 

 املياه يف ماها 

 طالب: باب الصلصل ق ين اانابة، غسين اانابة.
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 باب الصلصل.

 لب: باب ال سين.طا

باب حمصاقض الصلصل، ماها قاح  وكين ما أوجب غسالا أوجب ولصلاا اال  
املصت؛ اهاا عرفنا أن املصت يصجب ال سين، وال يصجب الصلصل؛ وهلقا قاح: "  

باا  صل.ل سين لكن ال يصجب الصللال وجصباا، م  أن املصت مصجب  "يُمص،ُليهه حم،ون

ل فة ولصل اهللة  حمعم كوفة ولص اهاا يصليه حموباا  ين  فة ولصله كو 
  اهللة اال يف مسألة هلقا هكر ا قاح: خيالف ولصل اهللة يف ماها 

َُ الماَ  في ِفيِه وال في أَْنِفه".   "وال يُْدِخ

ولصل اهللة البو فيه من مض ضة واآ نشال، أما ولصل امليد ال يو ين  
 وأحمفه  يف ف ه املال يف ف ه، وال يف أحمفه؛ اها ما ال ويين عن هل   ماها يون 

َُّ لَتََْيِن بالماِ  بيَن َشَفتََْيه فَيْمَسُح أسنا  َُ ِإْصبَََعْيِه َمبَْ  نَه"."ويُْدِخ

 بإ  عيه م لصل ني. ،آنان هبقه اخلرقة امل لصلةاأحمعم أسهلل  

 "وفي َمْنِخَريِه فيََُنظُِّفهما وال يُْدِخَُّهما الماَ ". 
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قلنا يس  ب أن  بيوه أم باخلرقة  هما وفي َمْنِخَريِه فيََُنظُِّفهما وال يُْدِخَُّ  
 ال أي آاحلره اال باخلرقة، ويف منخريه فينمثفها وال يو ين املال.

ُن قَّنا المضمض  و ين  قا جميئ يف ولصل اهللة أم ال  ال أيئ؛  
 الم زئ  البد فيها من إدارة الما  في الفم.

 " م يََْنِ ي ُغْسََّه".   قاح: 

]الروض[ تعقب  يف -رمحه اهلل تعا،–ال هصش  وتعقب ؛ م يََْنِ ي ُغْسََّه
املاتن  نا يف أحمه أتل بالنية م أ ر ، وكان املف ض أن تكصن النية ق ين الصلصل، 

يه النية، و نا الصلصل ال يش ط ف يف هل  ينصل   يصلئه أم،ا يصلئه   ينصل؛ كأن
ُن ال ض    اباا؛  النية  نا وجصباا، والنية ق ين تصلئ ه وجصباا أم اآ   اباا  اآ 

، لكنه ال يكصن جميحلاا من غي حمية، وكان اأ ين أن يقكر املؤلف ليس ب اجب
  م قال: تعا،. $النية ق ين الصلصل؛ وهلقا تعق ه ال هصش 

 "وُيَسمِّي".

 بال أكيو قصلنا ينصل وجصباا، وجصباا  نا باملعىن العام، واال فهص شرط، ال ع ي 
 شرط، قاح: :ة  نا واج ة وال شرط  يقاحن النيا :الوقيق أن يقاح

 "ويسمي". 
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ويس ة؛ وجصباا أم اآ   اباا  وجصباا ال فرلية كال س ية يف غسين اهلليض 
 ف سقط مباها  بالسهص. 

َُ بَرْغَ ِة السِّْدِر رأَسه وِلْحَيَته فْر".  "ويََْغِس

اها ول  املال والسور يكصن فيه رغص  عنوحما،  قه  برغص  السور ي سين
 ص  يس ع لها يف ماها  يف غسين الرأو والل ية فقط. الرغ

َُ ِشْىه اُيمَن".   " م يْغِس

 ي سين الشق اأأن    

 " م اَُْيَسَر". 

  اأيسر  قا يعا اآ   اباا أن ي يامن    

َّىه  ال ًا".  " مَ 

 .ي سله ثالث مرات 

َِّ َمرىٍة َيَده عَّ  َبْطِنه".  "يُِمر  فيَ 

 .لح  خيرل اخلار 

َْ ، ول  َجاَوَز السْبَا". ََ بثالٍث زِيَد حت  يََنَْ  "ف ن لم يََْن
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اها مل حيوين ا حمقال بلالث غسالت فإحمه ي سين أكلر من هل ، ولص جاوز 
الس  ، وآيأش بعو قليين مسألة، بال أكيو عنوحما ان مل حيوين ا حمقال بال سين؛ 

ط حوين اخلارل فقفيييو ح  حيوين ا حمقال به، لكن ان كان ا شكاح  ص  رول 
ا حمقال، لكن حوين  رول  ارل بعو هل  فسيأش بعو قليين أحمه ال أاوز الس   

 يف ال سين، ي سين آ عاا بعو الس   فقط ي سين اثين، وآيأش بعو قليين.

اف رًا". َُ في الَغسَِّ  اُخيرِةَ   "ويْ َع

 يف ال سلة اأ ي  أعين فيها كافصراا.

َُ إذا اْحِتيَج إليه"."والماَ  الحارى واُشناَن، و   الِخالُل ُيْستََْعَم

 ين يُ سين مبال حار  قالصا: ال يس ع ين املال اهللار اال عنو اهللاجة، وجوت 
ياح باملال ال ار  فال بأو أن حاجة كأن يكصن عليه ملالا شةل ال أكن أن يُ 

 يس ع ين.

ني ب اأشنان حنص الوابصن ال يس ع ين اال عنو اهللاجة، اخلالح الد خيلين هبا
أآناحمه فال تس ع ين اال اها اح يىل اليها. ما حكم الشعر بالنس ة لشعره يقص أم 

 ال 

ََُِّّْم أظاِفَره". ُْ   شاربَه ويَُ  "ويََ
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 اها كاحمد طصيلة فإحمه يقوها. 

 "وال ُيَسرىُح َشَعُره".

 وال يسر  شعره.

 ." م يََُنشىُ  بث ٍ "

 وينشف بلصب اآ   اباا.  

  ال َ  قروٍن"."وُيَضفىُر َشَعُرها 

 . قا بالنس ة لل رأ  أعين ثالثة لفاحلر، ويسوح ورال ا 

 "وُيْسَدُل َوراَ ها". 

 اها  رل منه شةل له  صرتان: 

أن خيرل منه شةل ق ين ال كفني أل: بعو غسله، لكن ق ين   -1
 .تكفينه

الوصر  اللاحمية: أن خيرل منه بعو غسله وبعو تكفينه، فإن  رل  -2
  ق ين تكفينه ف ا اهللكم 
 "وإن َخَرَ  منه شي ه بعَد سبٍا".
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ان  رل منه شةل ق ين ال كفني؛ اما أن خيرل  ون الس   أل بعو ال سلة 
اللاللة  رل شةل حم سين رابعة، بعو الرابعة، حم سين  امسة، آا آة، آابعة،  قا 
ق ين السا آة يُ سين يعا  ال سين بعو السابعة ما اهللكم   ين يُعا  ال سين  قاح 

 املؤلف:

ُْْطٍن". "ُحِشيَ    ب

ال يُعا  ال سين، وااا حُيشل بقطن أن   رول اخلارل، يصل  قطن ح   
 أن   رول اخلارل، اها كان  قا القطن ال يس  س  يسقط، ماها حمون  

."  "ف ن لم َيْسَتْمِسْ  فِبِطيٍن ُحرٍّ

حر أل  الص فيصل  حُيشل بطني، ح  أن  من  رول  بطين حر  
 اخلارل،   بعو هل  

َى ويََُ ضىعُ"."  َُ المح   م يََْغِس

  ي سين اثين امل نهي هبقا اخلارل متام ويصلأ، وال صلئة  نا وجصباا أم 
 اآ   اباا  وجصباا، ال صلئة  نا بعو اخلارل وجصباا، ويصلأ وجصباا.

 قه اهللالة اأو، اها  رل منه  ارل ق ين ال كفني، اها  رل اخلارل بعو 
 ال كفني ف ا اهللكم 
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ََ". "وإن  َخَرَ  بعَد َتكفيِنه لم يُِعد الُغْس

 مل يعو ال سين، يوفن.

تعا، بعض من هلم أحكام  ا ة يف باب ال سين    هكر املؤلف  
 وتصابعه، وهكر املؤلف ثالث أ ناف:

 اثرم. -1
 والشهيو. -2
قط. -3  والسه

 ف نيَّ أحكامه فقاح:  أما المحرف 

"  ."وُمْحرِفه َميِّته َََحيٍّ

 رم امليد كاثرم اهللة، وي تب علل اها مات ا حمس 
ُ
ان حاح احرامه فامل

  قا أرب  مساحلين هكر ا؛ اأو،:

َُ بماٍ  وِسْدٍر".   "يََُغسى

 الثاني:ي سين مبال وآور، وال ي سين بالكافصر. 

َْرىُ  ِطيًبا".  "وال يَُ



919 
 

 الثال : .ُنه من محظ رات اُحرافوال يُقرب طي اا؛  

ره َمخيطً  ََ  ا"."وال يَََُّْبُس َذ

 الرابا:  .ُن هذا من محظ رات اُحرافال يل ي املخيط؛  

 "وال يََُغطى  رأُسه".

 ، واملرأ  ُن هذا من محظ رات اُحرافان كان رجالا ال يُ طل رأآه؛  

 "وال َوْجُه أُنََْث ". 

 ،ُن إحراف المرأة في وجههايُ طل رأآها، ولكن ال يُ طل وجهها؛  
 . جال، وآيأش يف ك اب اهللىل ان شال اهلل واحرام الرجين يف رأآه ك ا

.الصن  الثاني: وه  الشهيد 

 وعنوحما يف الشهيو أرب  مساحلين: 

 املسألة اأو،: غسله. 

 املسألة اللاحمية: تكفينه و فنه. 

 اللاللة: الوال  عليه. 
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 الرابعة: م،ن يُ سين من الشهوال. 

 أما غسين الشهيو؛ ففيه أ ين واآ لنال، فاأ ين: 

َُ َشهيده".وال "  يََُغسى

 ال ي سين شهيو املعركة، ال ي سين شهيو، عنوك شهيو بوون معركة  

 طالب: ال.

 اهاا ما ام قاح شهيو ومل يقيو ا مبعركة فيش ين  صرتني:

 الوصر  اأو،: شهيو املعركة. 

 والوصر  اللاحمية: املق صح  ل اا. 

شهيو   ي سيناالآ لنال من اأ ين م  فهقان ال يُ سَّالن علل املق ب. 
 قال: املعركة 

 "إال أن يك َن ُجنًُبا". 

ان كان الشهيو جن اا غُسين؛ أجين جناب ه، ال أجين مصته، والنفسال أو  
 اهللاحلض الشهيو  حاحلض تُ سين أم ال 
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 قه املسألة بنا ا بعضهم علل أن مصجب ال سين  ص اهلليض، أو احمقطاي 
لل سين  ص اهلليض، وبنالا عاهلليض، واملشهصر يف ك ب اأ  اب: أن مصجب ال 

  قا تُ سين. 

 اللان: مسألة تكفني الشهيو و فنه؛ فإن كاحمد عليه ثياب فكيف ُيكف،ن 

 "ويُْدَفُن في  ِياِبه بعَد نََْزِع السالِح واْلُ َّ ِد عنه". 

 عنوك بومه أم ال 

 الطالب: ال.

لكن بعو  ،اهاا اهللالة اأو،: اها كان الشهيو عليه ثيابه فإحمه يُوفن يف ثيابه
حميي السال  واالص ، وأما ان مل يكن عليه ثيابه ك ا لص ُآل د منه اللياب ف ا 

 اهللكم 

 "وإن ُسََِّبها َُفَِّن بَغْيرِها". 

 ُكفن ب ي ا، وال ُي ك. 

 ".وال ُيَصَّى  عَّيه" 

 : و ة الوال  عليه؛هذه المسعل  الثالث  
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 قاح: ال ُيولل عليهم   ين ُيولل علل شهيو املعركة واملق صح  ل اا أو 

 وال يصَّ  عَّيه"."

 من يُ س،ين من الشهوال. المسعل  الرابع :

عنوحما أرب  حاالت يُ س،ين فيها الشهيو، ويرجل أحمه حيوين له فضين 
الشها  ، لكن أحكام الشها   يف اأ ين ال جترل عليه، و ة أرب  مساحلين هكر ا 

 بقصله:

 "وإن َسََْر من َدابىِته".

 ص يف املعركة، آ ب مصته أحمه آقط من الوابة، ما ق له كان آ ب مصته  
 العوو، آقط من الوابة، ومات فهين يُ سين  قالصا: يُ سين.

 أو ُوِجَد َميًِّتا".اللان: "

؛ فإحمه يُ سين.   وجو مي اا يف أرض املعركة، لكن ليي عليه أثر ق ين 

ََ".اللاليت:  َِ ََ فُع  "أو ُحِم
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؛   محين وأطع صه بعض الطعام،   ماتجر  امراحات شويو  يف املعركة،  
م يمت بنفس ُنه لبين يُ سين؛  لعدف الت  يَ فإحمه ال جترل عليه أحكام الشهوال

 الطعن .

 "أو طاَل بْاُؤه". 

أو طاح بقاؤه ما لابط هل   ما طصح ال قال يصم وال يصمني وال ثالثة أو 
 سين، فإحمه ي عشر  أيام  العرف؛ ولقل  يف بعض النسخ أو طاح بقاؤه عرفاا

 ويول،ل عليه. 

 

 

قط.المسعل  الثالث  ممن لهم أحكاف تخت  بهم  : السه

والسقط  ص اانني اها آقط من بطن أمه مُي اا فهين ي سين ويكفن ويولل  
 عليه  هلا  صرتان:

اها بلغ أربعة أشهر، آقط بعو أربعة أشهر، فهقا يُ سين، وُيولل  -1
 عليه.

  قاح:وأما اها آقط ق ين أربعة أشهر، ف -2
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ُر إذا بَََََّغ أربعَ  َأْشُهٍر ُغسَ وُصََِّّي عَّيه". ْْ  "والسى

 السقط اها بلغ أربعة أشهر غسين و لل عليه. -
 ون اأربعة أشهر عرفنا ا مبفهصم كالمه أحمه ال ي سين، وال يولل  -
 عليه.
  :َوالحم 

 .تار  يُعلقصن اهللكم علل وجص ه 
 وتار  يُعلقصن اهللكم علل جتاوزه مرحلة النطفة. 
 .وتار  يُعلقصن اهللكم علل  لقه 
 .وتار  يُعلقصن اهللكم علل أربعة أشهر 
 . وتار  يُعلقصن اهللكم علل وال ته حياا حيا  مس قر 

 قه مساحلين كين مسألة تض ط ىلها من اأبصاب، حمسألكم فيها: م  يقاح  
ان وجص  اهلل ين كاف  يف ث صت اأحكام  يف العو  عو  املرأ  اهللامين جمر  أ ا 
ث د هلا محين ف ع و عو  اهللامين، لكن احمقضال عو  اهللامين بصل  ماها  بصل  

 بعو ال خلق، اهاا  قه مسألة وجص ه. اهلل ين ُول،قاا

 م  يعلق اهللكم علل جتاوزه مرحلة النطفة علل أربعني يصماا  

 حكم اُسْاط
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 ين قاملق ب: أحمه ال أصز ا آقاط بعو اأربعني، قالصا: وأصز القال النطفة  
 م احة.( 11::0:2) بووالأربعني يصماا 

 اللاليت: م  يعلق اهللكم علل ال خلق  مساحلين كلي 

 .منها احمقضال عو  اهللامين 
 .ومنها النفاو، النفاو ال يكصن حمفاآاا اال 
 .ومنها ث صت حكم الصلو، وغيه 

وم  يعلق اهللكم علل وال ته، علل أربعة أشهر  قه مسألة، علل وال ته  
 مس قر ، املياث.حيا حيا  

  من تعقر غسله قاح: الرابا ممن له حكم خاص:

 "وَمن تَََعذىَر ُغْسَُّه يُمَِّم".

م،ن تعقر غسله ُأم، اها تعقر غسين امليد فإحمه يي م، وقو آ ق معنا  صر   
من تل  الوصر؛ و ة اها مات رجين بني حمسص ، أو امرأ  بني رجاح، أو  نلل 

ب مي فإحمه يي م، وكقل  اها تعقَّر غسله بس مشكين؛ فإحمه ي عقر غسله لل  ر 
 حرول أو غي ا فإحمه يُي م. 

 ماها علل ال اآين اها رأم شيئاا غي حسن  قاح:
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ُر ما رآه إن لم يكْن َحَسًنا".  َِ َستَْ  "وعَّ  الغاِس

 اهاا ال اآين اها رأم علل امليد؛  

 .اما أن يرم عالمات حسنة توح علل اخلي 
 .أو يرم أشيال غي حسنة 

ف ا ليي  سن ما حكم آ ه  أب قاح: وعلل ال اآين؛ وعلل  قه يف  
امل صن توح علل الصجصب، وعليه كقا وعلل كقا فإ ا توح علل الصجصب ك ا هكره 

 ابن املفلهلل يف الفروي وغيه.

وأما اها رأم شيئاا حسناا ف ا اهللكم  ال أب آ ه؛ اهاا  ين ُيس  ب   
  أب ا هاره  ال، مفهصم الع ار  أن اهللسن ال مفهصم الع ار : أن اهللسن ماها

 أب ك  احمه، ف ا حكم ا هاره  قاح: يف ا قناي ان كان حسناا فيس  ب ا هاره.

ا الفوين ي قل عنوحما بعض اأبصاب ان شال اهلل حمأ ق ا ق قا ما ي علق هب 
أن يكصن ما تعل ناه عل اا حمافعاا، ولصجهه  يف اأآ صي القا م، وحمسأح اهلل 

 اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني. لالواا، و ل 

************************* 
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من أرا  اال   ار مصجص  اال   ار أرآين ل ، يف ا   ار علل اليا  من أوله 
ا، باب آهص  السهص، يا ح قا أن خي م كين طالب لياج  ما تعل ه، ويقيي 

 موم ل طه لل ساحلين.

َال: للل يف كضي الورو ما  ة الط س
ُ
 ريقة امل

أوح شةل وأفضين شةل حفظ املنت،  قه أملين شةل أن تأش  ال  ا :
للورو وأحمد حافظ لل نت، واها كند أتيد وأحمد حافظ املنت معنا ا أحم  قررت 

  قا املنت.

تعا، طريقة حسنة؛ و ة أن يقرأ الطالب  $وبعو هل  هكر ابن بوران 
جهة و هل  يقرأ الشر ، ومن أفضين الشرو  يف و املنت وي فه، ه بنفسه،   بع

ور يف اأ ق ، لكن يق $حممثرل لل  ضي ]الشر  امل   [ للشيخ ابن علي ني 
عنه يكفيه أن يأ ق حو ا جيال و ص شر  الشيخ للع ار  ولوصر  املسألة، والشيخ 
 ربعو هل  رمبا يقكر أ لة وأقصاالا ال يليم يقرأ ا فيق ور علل اأوح، ويف و و

للشر  ممكن أن يس فا  منه يف هل  ح  ُيو هلل الطالب فه ه للك اب، ط عاا 
 ابن بوران هكر بعو تراج  حاشية الك اب لكن يكفة  قا، واهلل أعلم.

َال: قاح: عنو املصت  ين يكفة بقصح: ال اله اال اهلل أما اأفضين اق ا ا  س
 بالشها تني 
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لقينه ال اله اال اهلل، ومل يقين: وت  ص قاح املؤلف قاح: وتلقينه ماها  ال  ا :
الشها تني، و قا القل هكره أكلر اأ  اب، وال هصش يف الشر  قاح: وان لق،نه 

 الشها تني ف سن، واهلل أعلم.
َال:   ين ُيسن قرال  يي عنو اث ضر وقرال  الفاكة كقل    س

 هكره بعضهم. ال  ا :

َال: م نا و ص )اللهم احم  أكر و ين ُيسن  عال معني يف  ط ة االآ سقال  س
 بوعاحل  ووعوتنا بإجاب  ( 

 هكروا بعض اأ عية تُراج  يف الشرو . ال  ا :
 آؤاح:  ين تسن اخلط ة بعو  فن امليد 

ال أعلم أ م قالصا تسن، اهلل أعلم ال أ رل، وط عاا بعضهم يرم  ال  ا :
 عوم مشروعي ها، لكن ا ن ال حيضرن حمص اأ  اب فيها.

َال:  عرف عوم وجصب الصلصل من الوفة اجمليئ القل هكره لل سين.قو يُ  س
ر الم زئ غسَّه أن يعمم بدنهحمعم،  ال  ا : ، حمعم   يهلل، ُنه َذ

يوح علل أن الصلصل حموب، ولكن أوح مصل  هُكرت فيه  قه املسألة يف باب 
 حمصاقض الصلصل، قاح: كين ما أوجب غسالا أوجب ولصلاا.

َال:  جهراا ال ك ي املقيو  ين يكصن  س
 حمعم يكصن جهراا. ال  ا :
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َال:  ال ك ي املقيو يكصن بعو اأهكار أو ق لها  س
 ق ين اأهكار. ال  ا :
َال:  اها كسف أحو النيين يف بلو  ين ُيشري الوال  يف بلو   ر  س

المثا ر ال ُيشري واهلل أعلم، ويوح عليه قصهلم: "أو غابد الش ي   ال  ا :
اسفكاآفة"؛  فقط  ، فالمثا ر: أحمه ُيشري  ذهبت لْ ف آخرينُنها إذا غابتَ 

ملن رأم، وهلقا ح  لص كان الكسصف حاح غيم، الس ال غيم ويف كسصف ال 
 ُيولل.

َال:  يف غسين اليول زوج ه؛  ين أصز رؤية العصر  أم ال  س
 ص قاح: ال حيين مي عصر  من له آ   آنني فقط، ف فهصم  ال  ا :

حاح املسألة ال حيضرن حمٌص فيها، أحما ال  قا: أن غيه ليي كقل ، وعلل كين 
أحب أن ُأجيب مبا يمثهر ال، أن أقصح يمثهر ل كقا، ال أحب  قا، أحب أن 

 .-رمحهم اهلل–أجيب وأحما مس  ضر لنص كالمهم 
َال:  أليي من تروي  املريض تقكيه بالص ية  س

أكلروا من هكر  ا م اللقات، هكر املصت شةل طيب ليي  ال  ا :
وأن جتلي م  من خيصف  ح  يورك  اأمن  ي من أن جتلي م  من ترويعاا، 

 يؤمن  ح  يورك  اخلصف.
َال:  العو  القل ُيش ط لوال  العيو والكسصف  س
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العيو أربعصن، الكسصف الحو له، وهلقا توهلل  ال  الكسصف  ال  ا :
 من واحو منفر .
َال: وح أم  ين ا راك اا اعة يف  ال  الكسصف بإ راك الركصي اأ س

 اللان 
 أج نا عن  قا بإ راك الركصي  ال  ا :

 اأوح. طالب:
ال، ا راك اا اعة بإ راك ا مام ق ين ال سليم،  ص يسأح عن ا راك اا اعة 
ال ك ا آ ق معنا اها كمَّ ق ين آالم ا مام هللق اا اعة، لكن اها كان يسأح عن 

 ا راك الركعة ف إ راك الركصي اأوح فيها.
َال:  ضين شر  مك صب ليا  املس قن ، وما رأي  يف شر  املقن  أف س

 تعا، يف ألفي ه: $يقصح العراقة  ال  ا :

 عن امسممممممممممممممممماكنمممما واملع  ممممو
 عممممممممممممممملمممممممممممممممل حمممممممممممممممكممممممممممممممم مممممممممممممممنممممممممممممممما

  

 آممممممممممنو بأحمه أ ممممممممممهلل مطلقاا وقو 
 

  ماض فيمه قصم فقيمين مال  
    

 عن حمممماف  مبممما رواه النممماآمممممممممممممممم  
 

ين أو أفضاملع  و امساكنا عن حك نا علل ك اب بأحمه أفضين الشرو  
 الك ب، فهقا أفضين لل   وئ، وهاك أفضين لل ن هة.
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؛ ]الروض املرب [ الش  أحمه أفضين شرو  اليا ، ومن الوعب أن يُقاح  ف لالا
عن غيه أحمه أفضين، لكن ليي معىن  قا أحمه أفضين لل   وئ، ]الروض املرب [ 

تُيوُعب اليا  علل امل  وئ أحياحماا يف بعض اأبصاب؛  ا  ا  يحتُنه صعبَ 
إل  بمعن  أن اُشكاالت الم ج دة في الروض أَثر من اُشكاالت 

 .الم ج دة في الزاد
يُقاح اها كان الساحلين يسأح عن شر  آهين ميسَّر ف ن أمللها شر  الشيخ 

تعا،، ]الشر  امل   [ أحمه آهين ووالهلل،   يهلل أحمه طصيين  $ابن علي ني 
ه شر  الشيخ، أو أوح شرحوهلقا أقصح: يكفة امل  وئ منه أوح ال اب عنوما ي

 للع ار ، ُيوصر الشيخ املسألة ويُ ني الع ار  يكفيه هل . ما قرأته واهلل أعلم.
َال:  لص أن امرأ  كافر  فهين أصز هلا ت سيلها  س

 ما أ رل، اهلل أعلم. ال  ا :
َال:  معىن قصله: "و ف ها يف مصلعها" يف  ال  االآ سقال. س

سقال،  ص لص قاح: وأحكامها يف  ف ها أل أن  فة  ال  االآ  ال  ا :
ومصلعها لكان أليق، لكن  قه بع ار  املؤلف "و ف ها يف مصلعها وأحكامها" 

 لص قاح: وأحكامها يف  ف ها ومصلعها لعله كان أليقاا، واهلل أعلم.
َال:   ين ُيسن اخلرول للنسال لالآ سقال  س

 ال أ رل. ال  ا :
َال:  لوعال  ين من أوح اخلط ة ما  ص مصل  رف  اليوين عنو ا س
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 م قالصا: يف   ر اخلط ة يرف  يويه ويوعص آرًّا، وان جهر ب عضه  ال  ا :
 قالصا: ال بأو.
َال:  ان مل ي هينَّ الكسصف من آلَّم عنو الوال  فهين ُيولة مر  ثاحمية  س

ويس  فر وُيكلر من  ال، ال ُيولة مر  ثاحمية، وااا يقكر اهلل  ال  ا :
 الوعال.

َال:  ما  رل بعو ال كفني  ين يُصلأ  س
 ال، ال يُعا  الُ سين احم هل، ال يُف  الكفن. ال  ا :
َال:  رم يف رمة مجر  العق ة ا، بعو المثهر، فهين ي وأ ال ك ي س

ُ
 لص تأ ر امل

 من بعو  ال  العور أم ال 
 من بعو المثهر،  م قالصا: ح  لص تأ ر فإحمه من بعو المثهر ي وأ. ال  ا :
َال:  يضان ال أ  عان وقو أ  عان.النق س

  قا تسألصن عنه أ ين املنطق، أحما هكر ا اآ طرا اا. ال  ا :
َال:   ين آاحة املسهو من املسهو أرل عليه اأحكام  س

 املق ب أن آاحة املسهو هلا حال ان: ال  ا :
 أن تكصن مسصَّر  هلا آصر وباب فهة من املسهو. -
 باب فليسد من املسهو. أما اها كاحمد مف صحة ال آصر هلا وال -

 يقصح:
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وان تسممممممممأح يا  مممممممماحة 
  ممممممممممممممممممين ها الممممممممممممممممممرحممممممممممممممممممب

    

 أحكام مسمهو هبا موط ب 
 

 فممإن تكصن  مماحلط وبمماب      
 

 فممممإ ممممما منمممممه علل الوممممممممممممممصاب 
 

َال:  ا ن حنن حمكم كلياا بعو  ال  العيو. س
  ص املق ب قلنا: أيئ مر ، وان كمَّ ثالثاا ف سن. ال  ا :
َال:  غي املسهو فهين ُيكُم بعو  ال  العيو أم هل  من  لل مجاعة يف س

 يف املسهو فقط 
 ال أ رل. ال  ا :

َال:  ما حكم  طة رقاب الناو يف اا عة علل املق ب  س
 ا ن ال حيضرن؛  ين  ص كرمي أم كرا ة، ال حيضرن. ال  ا :
َال:  غسين اا عة قاح يف يصمها، فهين يوهلل بعو ا يف يصمها  س

اا عة مس  ب للوال ، وهلقا من ال ُيولة اا عة   ص غسين ال  ا :
 ال ُيس  ب له ال سين، مبعىن ال يكصن  نا مصل  تأكرو.

َال: يف  ال   (0:34:41) مسافة قور الوال  لل سافراش اط  س
 اا عة  ين يُفرَّل بني من  ص  ا ين ال لو، ومن  ص  ارجه 

 .حي ال ا، تأمين، ا ن ال حيضرن اهلل أعلم ال  ا :
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َال:  ين ُيشري للرجين الو صح م  ا مام يف  ال  الكسصف بعو الرف   س
 من الركصي 

 حمعم ُيشري له أن يو ين ولص ق ين السالم. ال  ا :
َال:  حني هكر ابن رجب مصل  رف  اليوين يف الوعال يف أل ك اب  س

يف ]ف هلل ال ارل[، ويف ]جام  العلصم واهللكم[؛ يف ]جام  العلصم واهللكم[ 
  هكر الرجين يُطيين السفر أشعيت أغم أو يويه ا،  أيب  رير  يف حوييت 

 الس ال، عنو شرحه هلقه الكل ة هكر أوجه مو اليو ا، الس ال.
 أآأح اهلل أن يشفيها يارب.

َال:  اها أو ل أن ت سله زوج ه أو أو د أن ي سلها زوجها  ين أصز  س

 ال أ رل. ال  ا :
َال:  ين أصز ا رال زكا  الفطر اها بلغ الطفين يف بطن أمه   س

بلغ يف بطن أمه  قه  ع ة، لكن أعرف يقصلصن: ان أكلر مو   ال  ا :
اهلل ين أرب  آنني، لكن بلغ يف بطن أمه!  م يقصلصن يس  ب ا رال مبعىن قو 
يكصن يقوو معىن   ر، اهلل أعلم لكن  م يقصلصن اان ني ُيس  ب ا رال زكا  

 بطن أمه. الفطر عنه، وال ي وصر أن ي لغ يف
 طالب: كيف عرف أحمه بلغ 

 الشيخ: ما أكن ال لصغ، عليكم السالم، حمعم.
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 (.0:30:11):........طالب
الشيخ: حمعم من فاته شةل من تك يات ااناز ، حنن ما أ قحما  ال  ااناز  

  قه يف الورو القا م، لكن حمُعطي  ايا ا.
ف ها، فلص ل  : أحمه يقضيها علل  ف ها، اأفضين أن يقضيها علالمذهب

  ين م  ا مام ملالا يف ال ك ي  اأ ي  الد فيها الوعال، يو ين م  ا مام 
،   آلم، ويوعص، فإها آلَّم ا مام كمَّ وقرأ الفاكة،   كمَّ وآل،م علل الن  

 بارك اهلل في ،  قا اأفضين يف املق ب، واهلل أعلم.
 ني.وعلل  له و   ه أمجع واهلل أعلم و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و
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 الدرس الثاني والعشرون

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل، و لَّل اهلل 
 أما بعد...وآلَّم علل حم ُينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني، 

ا مبأن يفقهنا يف الوين، وأن يُعُل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا  فنسأح اهلل 
 علَّ نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا، احمه ول هل  والقا ر عليه.

نه [ ]زا  املس قنه  يف ا  وار املق :كنا قو و لنا يف شر  ك اب  وما زلنا م  ك
 ا، )ك اب ااناحلي(.
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اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، و لَّل اهلل 
آلَّم وبارك علل حم ُينا ى وه وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم اغفر لشيخنا و 

 ولصالويه ولل سل ني يا رب العاملني.
 تعا،: قاح املونف 

 (ال نائزِ  )َتا ُ 
َه   له ماله   ن لم يكنْ ف ه، وغيرِ  نٍ يْ ًما عَّ  دَ دى َْ ه مُ ه في مالِ كفينُ تَ  بُ  ِ ( يَ )فص

 ٍَ جُ رَ  كفينُ ه، وُيسَتحب تَ تِ أَ امرَ  نُ فَ ُمُه ََ زَ َّْ ال يََ  ه إال الزو َ فْتُ ه نَ مُ زَ َّْ ن تََ   مَ ََّ عَ فََ 
 ن طُ حَ الْ  َُ عَ  ْ ويُ  عضٍ ب ها ف قَ بعضُ  رُ سَ بْ  م تَُ  رُ مى  َ تُ  بيضٍ  لفائ َ  في  الثِ 
 د  شَ ويُ  هِ يْ تََ يَ ألْ  بينَ  نٍ طْ منه في قُ  َُ عَ  ْ ا ويُ يً ِْ َّْ تََ سْ عَّيها مُ  اُ  ضَ ها  م يُ فيما بينَ 

الباقي عَّ   َُ عَ  ْ ه، ويُ تَ انََ ثَ ومَ   ِ يْ تََ يَ ألْ  اُ مَ  ْ تَ  َالت بىانِ    ِ الطرْ  شْ ق ُ مَ  رق ه ها خِ ف قَ 
 فاف ِ الَِّّ   ُ رْ طَ  د  رَ ،  م يَُ نه سَ ه فحَ ََّ    بَ يِّ ه، وإن طُ   دِ سُ  اِ  اضِ ومَ  هِ جهِ وَ  ذِ نافِ مَ 
َذل ،   ث ُ والثال اني ُ ه  م الثها اآلخر من ف قِ فُ رْ طَ  د  رَ ويَُ  اُيمنِ  هِ ِّْ َّيا عَّ  شِ العُ 
َِ  أَثرُ  َُ عَ  ْ ويُ  وإن َُفَِّن في  برِ في الْ َ  حَ ها وتُ دُ ِْ عْ ه  م يََ رأسِ  عَّ ِ  الفاض

 .  فافٍ  جازَ ٍر ولِ زَ وَْ قميٍ  ومِ 
 ، وال اجبُ نِ يْ تََ فافََ ميٍ  ولِ ماٍر وقَ : إزاٍر وخِ أ  ا ٍ   ِ في خمس المرأةُ  نُ فى كَ وتُ 

 ه. جميعَ  رُ تَُ سْ يَ     ه 

 لتينعهذا الفصَ تضمن مس:  
   ن يكصن الكفنعلل م،  :المسعل  اُول 
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  . فة الكفن :والمسعل  الثاني 
  :ل يان أحكام ال كفني وهل  يف مسأل ني يعا  قا الفوين معقص ٌ 

  .   هل ا وما ي ا وترتي ا    فة الكفن عو ا   ن يكصن الكفنعلل م،  :اأو،
   ن يك ن الكفنوهي عَّ  مَ  :أما المسعل  اُول  ■

  :ا اأ ص  الكرام له حالنيامليد أيه
 .اما أن يكصن له ماحٌ  -
 .أو ليي ماح -

ان له مال ه في كفينُ تَ  بُ  ِ يَ : "قاح املؤلف   نفالكفن علل م،  ف نَ 
  .اله قا ان كان له ماح فإن الكفن يكصن يف م ناه" هوغيرِ  نٍ يْ ًما عَّ  دَ دى َْ ه مُ مالِ 

ن امليد ومنها الكفتعا، أن اأمصر امل علقة ب ههيي    هكر املؤلف 
  .كقل   وعلل الص ة،  م علل املياثوالوين مقوَّ  ،علل الوين مةٌ مقوَّ 

   ن يكصن الكفنفعلل م،  يك ن له مال أال :الحال  الثاني 
 ه ماله ل ف ن لم يكنْ " :فاأ ين ؛عنوحما يف  قا أ ين واآ لنال ان مل يكن له ماح

كفنه علل امليد ان مل يكن له ماح ف  قا  ص اأ ين أنه" فْتُ ه نَ مُ زَ َّْ ن تََ   مَ ََّ عَ فََ 
قل تليمه ما لابط ال  ن القل تليمه حمفق هوم،  ،بنكاأب واال  ؛من تليمه حمفق ه

اب النفقة علل ب)يأش يف  ،يف النفقات  بياحمه يف أل ك اب  قا ىينر   حمفق ه
  (.اأقارب

  ؛ن القرابةأ -لابط النفقة-والضابط يف املق ب 



939 
 

  .اما قرابة وال   -
  .ابة غي قرابة الصال  أو قر  -

 ،ان علدو  ،واأم وان عال ، وااوَّ  ،وااو ،اأب :اأ صح والفروي :فقرابة الصال  
  .فهقه القرابة تصجب النفقة  قا النصي اأوح ،وان علص ،وان علصحما
وابن  ،والعم ،اأخ :كاهللصاشة  ؛غي ا من القرابات غي قرابة الصال   :النصي اللان

ر نمث، أن يُ  :والضابط يف هل  ،وقو ال تصجب ،ا فهقه قو تصجب النفقةوغي  ،العم
 .اي ا ق عليه حمف له مب بالنفقة أو املنف، فنف ض املطاله  ،يف املسألة

يعا اأخ  ؛ س ها لة  أوكين مس  ث وال ما يرث  حمنمثر يف هل  القريب  ين يره 
فيهب عليه  ثاحمه يره  :ف ييت قلنا ،قو يرث يف بعض املساحلين وال يرث يف أ رم

 .بقور ارثه  ما املقوار القل ينفق ،أن ينفق علل  قا الشخص
له  ،فإها قس نا املسألة شصفنا  قا الشخص القل يطالب بالنفقة اع محماه ميد

أب  ناه ،كين واحو منهم آي صز ثليت املياث  ،ثالث أ ص  ملالا له وارث غي م
نفقة ثليت ال ،حاجاتهق علل  قا الشخص بلليت نفه علل كين واحو منهم أن يُ 

 ة وأما قرابة الصال   فإ ا تصجب النفقة ولص مل تكن مصج، ي قا صحمه في ا بينهم
  .لل ياث

ين جتب لكن   ،حمعم فهقا ال يرث ال  يعا ملالا عنوحما أبص اأم ال يرث  هلل وال
 هكره و قا يأش ،حمعم :ااصاب  با عن ال كسر ا وعاجيا النفقة له اها كان فقيا 

  (.ك اب النفقات)أولهلل يف  بشكين  
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فقة فنفقة الكفن علل من تليمه الن ن النفقة ان مل يكن لل يد ماحٌ أاهن اأ ين 
ليم النفقة عليه ت فٌ نن يعا  ه ؛  قا اأ ين لكن يس لىن من  قا اآ لنال ،يف اهلليا 

 نُ فَ ُمُه ََ زَ َّْ ال يََ  إال الزو َ "  نحاح اهلليا  ولكن ال يليم كفنه حاح املصت و ص م، 
اأقارب  و قا من الفرول بني النفقة علل ،اال اليول فال يليمه كفن امرأته "هتِ أَ امرَ 

 ه يف علَّ   ان شال اهلل و قا حم نُي  ،منها مسألة الكفن ؛والنفقة علل اليوجة
  .س  رون معناتان شال اهلل ح   (ك اب النفقات)
   َل  :تعال  إل  صف  الكفن  م انتَْ الم

تعا، يف  فة الكفن مخي  هكر املؤلف ،  فة الكفن :امل  يت اللان
  :مساحلين

  ؛قلقة ب  مساحلين مل ،  ،  ترتي ها ،عو  اأكفان ،العو  :المسعل  اُول 

  ن؛آيأش هكره أ يئاجمل ،وعنوحما مس  ب جميئفعنوحما  فعما العدد
  .يئواحو يس  مجي  بوحمه  قا اجمل ثصبٌ  يئاجمل -
  .كر الرجين وآيأش هكر املرأ وأما املس  ب فقكره  نا ه  -

  ؛  قا من جهة العو ،اهن املس  ب عنوحما املرأ  آيأش هكر ا أ ا مخسة أثصاب
  .أن املرأ  ُيس ، ب تكفينها يف مخسة أثصاب يأش هكر ا ان شال اهلل -
 ٍَ جُ رَ  فينُ كُيَسن  تَ : "وأما الرجين فلالثة أثصاب و قا القل هكره بقصله -

س،ن، ما يف   قاح: يُ ن وال ُيس ، بس، عنوك يُ " بيضٍ  لفائ َ  في  الثِ 
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 ين  ناك فرل بني   علل كين حاح  ين  ناك  الف حمسخة ثاحمية 
   وال املعىن واحو ،وال ما يف فرل ،نس، ُيس ، ب ويُ 

رم وي، يرم ال فريق بينها املونف   عنو املونف قصن العنو املالكية يفرُ 
  :أن كل ة
  .ين واهللوييتق في ا ور  به النقطل، ن تُ س، يُ  -
  .وأما ُيس ، ب في ا ث د بالعلين واملعان واأقيسة وحنص هل  -

ولكنه مل  ، ص أشار ا،  قا يف بعض ك  ه  ،وان كان  قا ليي مبضطر 
  .ةق السنيَّ طل، يُ  وتار ا  ،ق االآ   ابطله يُ  وتار ا  ،يضطر  يف  قا

 ،قريتعا، فاأ ين عنو م عوم ال ف وأما آاحلر اأ  اب غي املونف 
 شار اليه املونفأو  [،اف القنايكشَّ ]تعا، يف  وأشار ا،  قا ال هصش 
  [.ال نقيهلل]تعا، يف حصاشة  

احو يس  و  ثصبٌ   للرجين واملرأ  ما  ص يف العو  يئن اجملأاهن عنوحما الرجين عرفنا 
ق الرجين ويف ح ،فعنوحما يف حق املرأ  مخسة أثصاب :وأما املس  ب ،مجي  ال ون

  .أثصابثالثة 
 في  الثِ : "من أل أحمصاي اأثصاب تكصن  قاح  ما  ة  قه اأثصاب اللالثة

ماها  ،اهن ُيس ، ب أن تكصن  قه اأثصاب اللالثة لفاحلف ،لفاحلف" بيضٍ  لفائ َ 
  .فاحلف قه  ة الل، ق اش ك ي ويلف فيه ،ملين اأكفان ا ن  يعا لفاحلف

  ها ملناآ أحما قوم ه  ن ،ه املونفوآيقكر  ةا ولفافيرا ئوم وأصز أن تكصن ق يصا 
أصز أن أعلها و  ،يعا اأفضين أن أعلها ثالث لفاحلف ؛ح  أ    ال قسيم
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، هفافة تع ر ول ،ير اااحمب السفلةئوامل ،ق يص اااحمب العلصلال ،ايرا ئا ومق يوا 
  .كر  قا أيضااآيأش هه 

 .احم هينا من مسألة العو  وآنعص  اليها مر  أ رم
 ي  يدخَ   ما ترتيبها  َْ اآلن إل  ترتيب هذه اَُفان الثال  لكن ننت َو

 : قاح   فيها الميت
ر  قه  خُ وما حمُ بع، يعا ت خر بال خصر  رُ  َّ جُت،  قا اأمر اأوح أ ا " رُ مى  َ تُ " ●

   اأكفان اللالثة ماها حمون 
 ،أوح قا الكفن ا ،ي سط بعضها فصل بعض" بعضٍ  ها ف قَ بعضُ  رُ سَ بْ  م تَُ " ●

 .يصل  فصقه الكفن اللاليت ،يصل  فصقه الكفن اللان
أين  ،ن الطيبم  ص حمصيُ : ن طُ حَ الْ " هافيما بينَ  ن طُ حَ الْ  َُ عَ  ْ ويُ " :ثاليت أمر ●

 ،آيقكر  قا مصل  أوح، آيقكر املؤلف مصال  يصل  فيها اهللنصط  يصل 
  ا ن. وآيقكر مصال  أ رم بعو قليين ان شال اهلل 

ر  وح وحمض  يعا  قا الكفن اأ ؛ين في ا بني  قه اأكفانع، ن اهللنصط أُ أ أواًل فَذ
  .فاحلف قه ثالثة الل،   حمض  بينه ا حنصط و كقا ،  حمضعه ،بينه ا حنصط

شي بعو وحمُ  ،يصل  اهللنصط يف قطنة   :الم ضا اآلخر الذي ي ضا فيه الحن ط
   وماها يون  يف الياحلو ،قليين في ا تس خوم  قه القطنة

  امليد له وُ  -لالثةاأكفان ال- قه اللفاحلف اللالثة ا" يً ِْ َّْ تََ سْ عَّيها مُ  اُ  ضَ يُ " م 
 نٍ طْ ه في قُ من َُ عَ  ْ ويُ " :بعو هل  ،اهلل و هلل  قا والهلل و ا ر ،اعليها مس لقيا 
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ين من ع، أُ  ،هللنصطا، ا  الض ي يعص  ا، ماها  من ماها هُ نن مه  ينُ ع، أُ و، " هِ يْ تََ يَ ألْ  بينَ 
  .يعا يف مكان ورل الوبر؛ لي يهأويصل  بني  اهللنصط يف قطن  

 د  شَ ويُ " عو هل  ، بلي يهأ   قا القطن بني له   ا ن اهللنصط يف  قا القطن ووُ له وُ 
   ي يرج  ا، ماهاالضها" ف قَ  د  شَ ويُ "" َالت بىانِ    ِ الطرْ  شْ ق ُ مَ  رق ه ها خِ ف قَ 
قا فصقها؛ يعا يوهلل اعا   الض ي  ك   ألي يه، وُيش،ور فصل األي نيفصل ماها شور ي، 

قا الروض ما شر    ،الروض مل يشرحها، لكن الروض عنوكمو  فصل األية، ممكن
 شر  ويف [،ايقنا ]يف شر   ،ص  يف ا قناي واملن هل وال ايةجمص  ،الض ي

 ، قا والهللو  أل فصل القطن "؛فصقه شور ويُ " :أحمه قاح [ال اية]ويف شر   [،املن هل]
  .أل فصل ا لية قو يقاح  قا ؛فصقها :ن يقاحأو ممك

لكن  ،ما عرفد وجهه تأحمييت الض ي أشكين علة،  ،اهللقيقة أحما كند أشكين علة، 
فهين يوهلل ،  افصقه :فصقها ومل يقين :املونف قاح ،ليةأحمه يعص  ا، اأ :ممكن يقاح
 ،نلكن ممكن فصقها يعا فصل ا لية ممك لية ر ا فصقها يعا فصل اأأن حمفسُ 

ُن الْطن   ؛واملعىن واحو واهلل أعلم ،واملصجص  يف أكلر الك ب أحمه فصل القطنة
 .رق عَّيها خِ  شد  ت ضا بين إليتيه ويُ 

   ِ الطرْ  شْ ق ُ مَ  رق ه خِ  ف قها شد  يُ "يعا بعو ما يصل  القطن  قا ح  ال يسقط 
عا ملين السرواح  ان يال ر  ،ان ،  قه اخلرقة تكصن مشقصقة وتكصن كال ر " َالت بىانِ 

 .طالقطنة فال تسق شور ي فيكصن  قه القطنة ح  ت، ل ، القوي القل يُ 
 رق ه "خِ  ،ا خيرلم ح  أن  من  رول اخلارل وير ر   القطن ملاها يصل  بني ا لي ني

  لفوار وتُ تُ  ما و يفة  قه اخلرقة وعلل أل شةل   "َالت بىانِ    ِ الطرْ  شْ ق ُ مَ 
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 قا  "ه  دِ سُ  اِ  اضِ ومَ  هِ جهِ وَ  ذِ نافِ الباقي عَّ  مَ  َُ عَ  ْ ه، ويُ تَ انََ ثَ ومَ   ِ يْ تََ يَ ألْ  اُ مَ  ْ تَ "
ط نَّ يعا ال اقة من اهللنصط أو من القطن اثالباقي:  َُ عَ  ْ ويُ أن   ا ن بقية ماها

  :القل ول  عليه اهللنصط يصل 
 .والعني ،والفم ،كاأحمف  ؛هِ جهِ وَ  ذِ نافِ عَّ  مَ  -
  .والرك  ني ،واليوين ،كاا هة  ؛ه  دِ سُ  اِ  اضِ ومَ  -
  .حسن رٌ ب امليد كله فهقا أميُ يعا ان طُ  "نه سَ ه فحَ ََّ    بَ يِّ وإن طُ " :  قاح

عنوحما " اُيمنِ  هِ ِّْ َّيا عَّ  شِ العُ  فاف ِ الَِّّ   ُ رْ طَ  د  رَ  م يَُ " :ا ن عنوحما ثالث لفاحلف
ا ن يف النص د اللفافة العليا املي ،وفصقها ثاللة ،ثاحمية هاواحو  فصق :اللفافات قلنا

احمب اأيسر ا، من اا  من أل جاحمبَّيا" العُ  فاف ِ الَِّّ   ُ رْ طَ  د  رَ  م يَُ " ،طرفها ر ر يُ 
  من اااحمب اأأن ا، اااحمب اأيسر القل  ص طرفه ا  ر  ،اااحمب اأأن

يعا  ؛من اااحمب اأيسر ا، اااحمب اأأنَّيا" العُ  فاف ِ الَِّّ   ُ رْ طَ  د  رَ يَُ " :قاح
  .رف اأيسر   الطرف اأأن كقل  فصقهطال
، فعلنا ا هبقه اأو  "َذل   والثالث ُ  ه  م الثاني ُ ها اآلخر من ف قِ فُ رْ طَ  د  رَ ويَُ "

و كقا  ،نفي الطريقةبف امليد   اللاحمية حمفي الطريقة حملُ  ،الطريقة لفينا امليد فيها
  .اللاحمية واللاللة

َِ  أَثرُ  َُ عَ  ْ ويُ " تكصن  ا ن امليد ملا يصل  علل الكفن  ينه" رأسِ  عَّ ِ  الفاض
الييا   الفالين من الكفن يكصن من   الكفن أطصح من امليد  هلل أم ال ،الييا  

َِ  أَثرُ  َُ عَ  ْ ويُ " :يقصح  جهة الرأو أم من جهة القوم صن كاأغلب ي" الفاض
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 يعقو  قهها" دُ ِْ عْ " م يََ ، من جهة الرأو أطصح منه من الياحلو من جهة القوم
  .وين  قه العقملا يصل  يف القم كُ "، في الْبرِ  َ  حَ وتُ "حلف اللفا

ُيس ، ب  أحمه :حمه قلناأو قا آ ق "، فافٍ  جازَ ٍر ولِ زَ وَْ "وإن َُفَِّن في قميٍ  ومِ 
  ؛ولفافة يرئق يص وم :وأصز يف ثالثة أثصاب ،تكفينه يف ثالث لفاحلف

  .الق يص من أعلل -
  .ير من أآفينئوامل -
 .هواللفافة تع ر  -

ماٍر  وخِ إزارٍ " ما  ة  "أ  ا ٍ   ِ في خمس المرأةُ  نُ فى كَ وتُ " : هكر املرأ  فقاح 
  " نِ يْ تََ فافََ ميٍ  ولِ وقَ 

  .أآفين ااسو :ا زار -
  .للرأو وما عليه :واخل ار -
  .أعلل ااسو :والق يص -
  .ان ال ونتع ر  :واللفاف ان -

ا ولص كان ثصبا  مجيعه  قا  ص الصاجب ثصب يس " هجميعَ  رُ تَُ سْ يَ     ه  وال اجبُ "
  .ا أجيأ هل واحوا 
   َل ٍَ   م انتَْ الم  ،في الكالف عن صالة ال نازة تعال  إل  فص

ين  ، عأن من أ م ما يُ  ؛كر ااناحلي بعو ك اب الوال   ص  قاوهكرحما أن مناآ ة هه 
 .م  ااناز  الوال  عليها
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َه   ()فص

ُُ  ْرأُ ا يَ عً أرب رُ بَِّ كَ ويُ  ها،طِ سَ وَ  ه وعندَ رِ دْ صَ  عندَ  اُمافُ  أن يْ فَ   ُ نى الس   ول  في ا
  في الثاني ِ  مَ َّى َّيه وسَ ع   اهللُ َّى صَ  ي عَّ  النبيِّ َِّّ صَ ، ويُ الفاتح َ  ذِ    عَ التَى  بعدَ 
نا دِ ا، وشاهِ نَ تِ يِّ ا ومَ نَ يَِّ حَ لِ  رْ فِ اغْ  : "الَّهمى فيْ لُ    في الثالث ِ دعُ ، ويَ دِ ه  شَ َالتى 
 ا، وأنتَ ث انَ ا ومَ نَ بََ ََّ َْ نَْ مُ  مُ ََّ عْ ن  تََ إا، انَ ثَ نَْ أُ نا و رِ ََ ا، وذَ بيرنِ ا وََ غيرنِ نا، وصَ بِ وغائِ 

 َِّ ن ، ومَ  ِ نى والس   ُسالفِ عَّ  ا هِ يِ حْ عَ ه منىا فَ تَ يْ يََ حْ ن أَ مَ  مى هُ ، الَّى قديره  شي ٍ  عَّ َ 
 فْ رِ َْ ه، وأَ عن  ُ واعْ  هِ وعافِ  هُ مْ حَ رْ اله و  رْ فِ اغْ  مى هُ عَّيهما، الَّى  هُ فى  َ تََ ا فََ نى ه مِ تَ يْ فَى  َ تََ 
والخطايا   من الذن  ِ  هِ ِّْ ، ونََ دِ رَ بََ والْ  والثَّجِ  بالما ِ  هُ َّْ سِ ه، واغْ ََّ خَ دْ مُ  اْ سِ وْ ه وأَ لَ زُ نَُ 

ا وًجا خيرً وزَ  هدارًا خيًرا من دارِ  هُ لْ دِ بْ ، وأَ سِ نَ من الدى  اُبيضُ    الث  ُ ْى نََ َما يَُ 
له  حْ سِ فْ أَ و  ،النارِ  وعذا ِ  الْبرِ  ذا ِ من عَ  هُ ذْ عِ وأَ   َ ه ال نى َّْ خِ دْ ه، وأَ جِ وْ من زَ 
ان صغيًرا قالَ  رْ  ِّ ه ونََ رِ بْ في قََ  ا ه، وفَََرطً يْ دَ الِ  َ ًرا لِ خْ ذُ  هُ َّْ عَ اجْ  : "الَّهمى له فيه، وإنَ 
 هُ ْْ حِ لْ هما، وأَ ج رَ ه أُ ب مْ ظِ عْ هما، وأَ ينَ  ازِ به مَ  َْ ِّْ  ََ  ا، الَّهمى ابً  َ ا مُ فيعً ًرا وشَ جْ وأَ 

َمنينَ   ِ ََّ سَ  حِ بصالِ   عذا َ   َ تِ حمَ رَ ب هِ قِ ، وَ إبراهيمَ  فال ِ في ََ  هُ َّْ عَ ، واجْ الم
َِّ  هِ ديْ يَ  اُ رفَ ويَ  هعن يمينِ  واحدةً  مُ َِّّ سَ قَّياًل ويُ  الرابع ِ  بعدَ   ُ ِْ ، ويَ ال حيمِ   ماَ 
   اهللُ َّى صَ  َّ  النبيِّ ع والصالةُ  والفاتح ُ  أرباه  كبيراته وتَ  يافه ها قِ ، وواجبُ تكبيرةٍ 

عَّ   ضاهُ قَ  يرِ من التكب ه شي ه ن فاتَ ، ومَ والسالفُ  تِ يِّ لَّمَ  ودع ةه  مَ َّى عَّيه وسَ 
، رٍ هْ إل  شَ   ِ يى بالنَِّ  ائبٍ ، وعَّ  غ  عَّ  الْبرِ َّى عَّيه صَ  الصالةُ  هُ تْ ن فاتََ ه، ومَ فتِ صِ 

َِ  عَّ  الغالِّ  ي اُمافُ َِّّ صَ وال يُ  عَّيه في  الصالةِ ب ه، وال بعسَ نفسِ  وال عَّ  قات
 .المس دِ 
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 ساحلينوهكر يف  قا الفوين آ   م:  
  .مقام ا مام من ااناز  :المسعل  اُول 

  . فة  ال  ااناز  :الثاني 
ن تقكرت ه علل  قا وا حم ُ أحما كند أريو أن أُ  ،باملناآ ة كان بعض ا  ص  يكل ا

  :  قا أمرانا والس ب يفو كليا أ  يف الشر  قليالا يكل ا يف أحما أآري قليالا 
يف اهللقيقة و  ،عو منكم أحمنا حمنهة الك اب يف آن نيأحمنا مربصطصن بص  :اُمر اُول

واال   ارات  ،وا جازات ،ا حمس لا منها ا جاز  الويفيةأحمَّ  ؛أ ا ليسد آن ني
  .فن ن حمضطر ا،  قا

 ،لصنيعا الوال  كلكم تو ؛أحمنا ا ن يف أبصاب وال ة وم وصر  :اُمر الثاني
ها ابصاب كل  ،كم تولصن ااناز كل  ،كلكم تولصن العيو  ،ملا حمشر   ال  العيو

 وتأنُ  فوا شكاالت فيها الد ك ال ا، تصقر  ،فا آراي فيها ال يضر، وال ة
يف أبصاب املعامالت فهقا قو  خبالف ما يأش معنا ان شال اهلل  ،قليلة

  .بعو هل  ي ا ن أجين أن حم أىنَّ سره فن ن حمُ  ،من ال أنُ  حن ال فيه ا، شةل  
ا كم حما أحمد يف اأآ صي تشر  أحيا ،حنن ما حمورك  :ين حيفمثصن يقصلصنا  ص  الق
 ،ف ا حمورك ،الك ي   و ي الك ي  وال ة البالط ع ةآ  ،آد  ف ات   ف ة
  .ما أكن أحمه يورك ،الصاحو ور ه يف اليصم حموف  ف ة ملالا  ملالا حنن 

   علل د الياأحمد حو ت لنفس  قسَّ  ،ر علل ور كآه  ،ال بأو :فأحما أقصح
ل قنا حمد ان آ قناك تأعليه  امشه  ،وجعلد ل  ور  حموف  ف ة ملالا  ،آن ني
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ف ا يف  ،يةوكقل  حين ا حم صقف يف ا جاز  الويف ، يف ال يصيان شال اهلل ملا حم أىنَّ 
السن ني وال   ه عللقسُ  ،الد املقوار ان شال اهلل حمن هة مجيعا اهللفظ اها قلَّ  ،ماحم 

  . ما يف مشكلةمد علينا قليالا أو تقوَّ  ،ليالا علي  ق نامبأو اها تقوَّ 
وكقا  ،أمين والصقصف وال  ر ال أنُ  ب أن حموَّ يف أبصاب وال ة فنُ  نولكن حنن ا 
لورو أحما  هكر ا يف اأبالنس ة لل قسي ات الد ، و أ رم ان شال اهلل ا، أبصاب  

م يف مصلصي كلعصن عليها قو تساعو وتطَّ  ،كات ها عنول ولعلة ان شال اهلل أحمشر ا
  .الك ابة
  .رف  اليوين يف تك يا ا :الثال 
  .واج ا ا :الرابا

  .فص ا أو فصت بعضها :الخامس

  .من ي ك ا مام الوال  عليه :السادس
  .الوال  علل ااناز  يف املسهو :السابا

از  اما فعنوحما اان وهي مْاف اُماف من ال نازة :أما بالنسب  لَّمسعل  اُول  ■
   فأين يقف ا مام من  قا و قه ،جناز  رجين أو امرأ 

َه " :قاح  ها"طِ سَ وَ  ندَ وع، " ور الرجينه" رِ دْ صَ  عندَ  اُمافُ  أن يْ فَ   ُ نى ( الس  )فص
  .يعا عنو وآط املرأ   قه املسألة اأو،

ُُ  ْرأُ ا يَ أربعً  رُ بَِّ كَ ويُ : "قاح المسعل  الثاني  وهي صف  صالة ال نازة ■ ول  في ا
م من  له وعُ  ،ةيعا ي عصه وي س ين ويقرأ الفاك ؛ قا والهلل "الفاتح َ  ذِ    عَ التَى  عدَ ب
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: أحمه قاح ؛أحمه ال يس ف هلل  أحمه يس ف هلل وال ما يس ف هلل كالم املونف 
ُُ  ْرأُ "يَ   .اومل يقكر اآ ف احا  "ذِ    عَ التَى  ول  بعدَ في ا
ة الوال  يعا كوف "دِ ه  شَ َالتى   في الثاني ِ   ي عَّ  النبيِّ َِّّ صَ ويُ " 

 و  : اللهم  يُن علل ىيف ال شهو و ة الوال  ا برا ي ية  عليه
وعلل  ح ى و، ك ا  ليَّد علل  ح ابرا يم، احم  محيٌو جميو، وبارك علل ى و، 

 وعلل  ح ى و ك ا باركد علل  ح ابرا يم، احم  محيٌو جميو".
 ،حموه اآ   اباا الوعال  قا ،ااآ   ابا  " ط عاا فيقصحفيْ لُ    في الثالث ِ دعُ ويَ "

  .وأ ين الوعال واجب ك ا آيأش بعو قليين
ا، انَ ثَ نَْ أُ نا و رِ ََ ا، وذَ بيرنِ وََ  اغيرنِ نا، وصَ بِ نا وغائِ دِ ا، وشاهِ نَ تِ يِّ ا ومَ نَ يَِّ حَ لِ  رْ فِ اغْ  "الَّهمى 

َِّ  ا، وأنتَ ث انَ ا ومَ نَ بََ ََّ َْ نَْ مُ  مُ ََّ عْ ن  تََ إ ه منىا تَ يْ يََ حْ ن أَ مَ  مى هُ ، الَّى قديره  شي ٍ  عَّ َ 
 قا الوعال مش ك  "عَّيهما هُ فى  َ تََ ا فََ نى ه مِ تَ يْ فَى  َ ن تََ ، ومَ  ِ نى والس   عَّ  اُسالفِ  هِ يِ حْ عَ فَ 

ا نى ه مِ تَ يْ فَى  َ ن تََ "ومَ  :ا، قصله ئره الوعال  قا القل قُ  ،يف جناز  الك ي والو ي
 .ك ي  فهقا مش ك آصال كان جناز  طفين أو جناز  "عَّيهما هُ فى  َ تََ فََ 

ن يف عنوحما يعا ا  ؛فيف جناز  املكلَّ  ،قا يف غي جناز  الو ي ما بعوه ا ن 
به الو ي  وقور خي صر  ،به الك ي ويف قور خي صر  قُرئ،قور مش ك و ص القل 

 ؛كرهو ص القل آيأش هه 
عنه،   ُ واعْ  هِ "وعافِ ، فمن  نا  قا يف الوعال لل كلَّ  "هُ مْ حَ رْ اله و  رْ فِ اغْ  مى هُ الَّى "
وك  " م،ون ،ل،ه، وُمون ،ل،ه، كيف ل طها الشيخ عنهََّ خَ دْ مُ  اْ سِ وْ ه وأَ لَ زُ نَُ  فْ رِ َْ وأَ 
  ؛ م،ون ،ل،ه، وُمون ،ل،ه.طد هبقا وهبقا ه لُ  "َوَأْوِسْا ُمْدَخََّه"
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 .يعا   صله :هُ ل،  ، ون ومُ  ،مكان   صله :هُ ل،  ، ون م،  "هََّ خَ دْ مُ  اْ سِ وْ "وأَ 
والخطايا   ن الذن  ِ م هِ ِّْ ، ونََ دِ رَ بََ والْ  والثَّجِ  بالما ِ  هُ َّْ سِ ه، واغْ ََّ خَ دْ مُ  اْ سِ وْ "وأَ 

ا وًجا خيرً وزَ  هدارًا خيًرا من دارِ  هُ لْ دِ بْ ، وأَ سِ نَ من الدى  اُبيضُ    الث  ُ ْى نََ َما يَُ 
له  حْ سِ فْ أَ و  ،النارِ  وعذا ِ  الْبرِ  ذا ِ من عَ  هُ ذْ عِ وأَ   َ ه ال نى َّْ خِ دْ ه، وأَ جِ وْ من زَ 
  . قا الوعال للك ي بعو الوعال املش ك" له فيه رْ  ِّ ه ونََ رِ بْ في قََ 

ان صغيًرا قالَ   "والو ي ما الوعال القل يوعل له به  هُ َّْ عَ جْ ا : "الَّهمى وإنَ 
 مْ ظِ عْ هما، وأَ ينَ  ازِ به مَ  َْ ِّْ  ََ  ا، الَّهمى ابً  َ ا مُ فيعً ًرا وشَ جْ ا وأَ ه، وفَََرطً يْ دَ الِ  َ ًرا لِ خْ ذُ 

َمنينَ   ِ ََّ سَ  حِ صالِ ب هُ ْْ حِ لْ هما، وأَ ج رَ به أُ   هِ قِ ، وَ إبراهيمَ  فال ِ في ََ  هُ َّْ عَ ، واجْ الم
، علل كرها هه وليي في "قَّياًل  الرابع ِ  بعدَ   ُ ِْ ، ويَ ال حيمِ  عذا َ   َ تِ حمَ برَ 

  املق ب ما يف ههكر.
َِّ  هِ ديْ يَ  اُ رفَ ه ويَ عن يمينِ  واحدةً  مُ َِّّ سَ "ويُ  ا ن  قه  فة ها" اجبُ ، وو تكبيرةٍ  ماَ 

 ا الصاجب ف ؛ بس ، ر واجب وبعضه مُ كه بعض ما ُه  ،وال  علل ااناز ال ،الوال 
   من هل 

 ها: "وواجبُ  :ال اجب من هذا ست  أم ر وهي ■
 يافه"."قِ  .1
، يوتكبيرات أربا وأظنها م ج دة في بعض النس" أرباه  كبيراته "وتَ  .2

 تكبيرات أربا.
 ". والفاتح ُ " .3
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 . عَّ  النبيِّ  والصالةُ  .4
 " تِ يِّ لَّمَ  "ودع ةه  .5
  ""والسالفُ  .9

  .واج ات لوال  ااناز  آد قه 
ال يف ا واأ ين يف املق ب أن ال سلي  ني ركنٌ  ،سلي ة واحو تيكفة و  والسالفُ 

 :ثالثة مصال 
  .رت  ناكه ااناز  الد ُه  -
  .وآهو  ال الو  -
 .وآهو  الشكر -

 قه واج ات ال  ،وكقل  آهو  الشكر ،آهص  ال الو  يكفة تسلي ة واحو 
قوص  واج ا ا امل، ين اأركانابه ق، ما يمُ  "وواج ا ا" :ال يقوو بقصله ، نا و هباقو، يُ 

  .ين اأركانقابه أ ا تُ  ؛ يعاوال يقوو هبقا واج ا ا ،افرولها ع صما 
 اما كلةٌّ  :فصاتوال ،ا ن ي كلم املؤلف عن الفصات" من التكبيرِ  ه شي ه ن فاتَ "ومَ 

ه ن فاتَ ومَ "   ال  ااناز  ف اها يون  من أن يفصته جيلٌ  حلة:ف وأ بااي  حلة،،أو جي 
 ملق ب أحمه قضالٌ ا، قضاه  هقضاه وال أمتَّ  ه"فتِ عَّ  صِ  ضاهُ قَ  من التكبيرِ  شي ه 

  .وليي امتام
  وال اآ   اباا اوجصبا  "هفتِ عَّ  صِ  ضاهُ قَ " :علل  قا فاأفضين و نا قصله وبنالا 

ا مام  حمسان ملالا م لص   ين ا  ،علل كصحمه قضال بنالا  ،ااآ   اباا ليي وجصبا 
    ين يف ال ك ي  اللاللة وا مام يوعص لل يد ماها يون  املأمصم ،وا مام يوعص
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 كُم   يُ  ،أ الفاكةويقر   املس صل تك ي ا كُم اها آلم ا مام يُ  ، ويوعص لل يدكُم يُ 
    مم وال ما يسلُ  ويسلُ كُم   يُ  ، تك ي  ثاحمية ويولة علل الن 

  .ضين يف املق ب قا  ص اأف مسَِّّ  م يُ  أربا تكبيراتُنه ؛ م من غي تك يسلُ يُ 
قا وال تقكرون   "،أن ما يأش به املس صل أوح  الته" :و ة قاعو  يف املق ب

صله وق ،وُ قن يه رواية فم، قصُ ويُ  ، الته  ر وما أ ركه م  ا مام  ص ماها  ص   أ
 :« َت َْ َماُف لِيَُ ُِ ََ ا  .« اَّ  صَ فَ  مْ تُ َْ َر دْ ا أَ مَ مى ِبِه فَ إنىَما ُجِع

  عَّ  َّى ه صَ عَّي الصالةُ  هُ تْ ن فاتََ ومَ : "ن الفصات الكلة فات ه الوال  كلهاا 
  ؛وال  علل امليدمن فات ه ال" رٍ هْ إل  شَ   ِ يى َعْن البََََِّد بالنَِّ  ، وعَّ  غائبٍ الْبرِ 

عليه يق ب  ةولُ فهنا اها أرا  أن يُ  ، حمفي ال لويففإما أن يكصن امليد  -
  ".ْبرِ   عَّ  الَّى "صَ  :قاح املؤلف ،ة علل القمولُ ا، القم ويُ 

 .ة عليه  ال  ال احلبأما اها كان  قا امليد  ارل ال لو فإحمه يولُ  -
من أمصات املسل ني اها كان  د  ل علل أل ميُ ولَّ واملق ب أن  ال  ال احلب تُ 

أن  :قاح ،شهرو هل  بلكنه قيَّ  ،ة عليه يف تل  ال لولُ ا عن ال لو ولص  ُ غاحل ا 
  .ال بعو الشهر شهر   ا، ةة عليه بالنيَّ ولُ يُ 
  َُل  إل  من ال ي ل ني بعض أمصات املس :ي اُماف عَّيهمصَِّّ  م انتَْ الم

ماها  ،ا مام اأعمثم السلطان :واملقوص  با مام  نا ،ي ك ا مام الوال  عليهم
اليها و ص و  وال امام كين قرية   ،مام اأعمثموال يولة ا "  عنوك [الروض]قاح يف 

  علل ال الب". يف القضال
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 :منها ؛أن والية القضال العامة تفيو عشر أمصر (ك اب القضال)وآيأش معنا يف 
ا مام ليي املقوص  امام كين مسهو وااا ا مام  ناه .امامة اا عة والعيو

 .ص واليها علل القضال القل امام القرية  كقل وهكر ال هصش أحمه  ، اأعمثم
 َّ  الغالِّ ع ي اُمافُ َِّّ صَ "وال يُ : هكر  نفني  ن القين ال يولة عليهم ا مامم، 

 َِ وال علل من  ،القل يأ ق من ال ني ة ق ين قس  ها الغالِّ "؛ هنفسِ  وال عَّ  قات
ا من  قا نفيا ا وتفإن ا مام ي ك الوال  عليه زجرا  ؛-ه باهللياعالو -ق ين حمفسه 

  .اأمر
ل ولَّ يُ  أالأفضين ا  هبا خي صر  لل علل ااناحلي يف املسهو أم يف مولًّ ولَّ  ين يُ 

هبا   ُيكر،ه أم ليي  لكن ما حكم الوال  عليها يف املسهو ،عليها يف املسهو
ي يف  ال بأو لي "عَّيه في المس دِ  بالصالةِ  وال بعسَ " ة  قاح املؤلف:كرا 

 كرا ة.
   َل ٍَ   م انتَْ الم  م فيه عما بعد الصالةتكًَّّ  تعال  إل  فص

 .حمَ الميت وما يتعََّ بدفنه  عَّ  الميت
َه   ()فص

 بها َو نُ  اُسراعُ  ن  سَ ويُ  ،العم دينِ  بينَ  باحُ ه ويُ َِّ مْ في حَ  ُيسَتحب التربياُ 
   ى سَ ، ويُ اَ  ضَ ها حت  تُ تابعِ  َّ سُ ها، وُيكَره جُ فَ َّْ خَ  َبانِ ها والر  أمامَ  شاةِ مُ الْ 
  ِ َّى وعَّ  مِ  اهللِ  سمِ ه " بَُّ خِ دْ مُ  ويْ لُ  َِّ من الشى  َُ ضَ فْ أَ  دُ والَّىحْ فْر،  امرأةٍ  قبرُ 

ََ مُ  ه اُيمنِ ِّْ ه عَّ  شِ دِ حْ ه في لَ ضعُ " ويَ  اهللِ  رس لِ  الْبُر  رفاُ ، ويُ بَّ ِ لِْ ا ستْب
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 وال َّ سُ  تاب ُ والك ه والبنا ُ يصُ صِ  ْ ا وُيكَره تَ مً نى سَ مُ  رٍ بْ شِ  رَ دْ قَ  عن اُرضِ 
 َُ عَ  ْ ، ويُ إال لضرورةٍ  فعَثرَ  ا نينِ  فنُ فيه دَ  فُ رُ حْ إليه، ويَ  ا ُ كَ واالتِّ عَّيه  وال ط ُ 

َِّ   بينَ  ها ََّ عَ فََ  رب ٍ قُ  أي  ، و عَّ  الْبرِ  الْرا ةُ  كرهُ ، وال تُ من ترا ٍ  ا نين حاجزه  َ
َِ  حَ ََّ صْ أن يُ  نى ه ذل ، وسُ عَ فَ نََ  أو حيٍّ  مسَّمٍ  تٍ يِّ مَ ها لِ   ابَ  ََ عَ وجَ   تِ الميِّ  ُه
 .ه لَّناسِ َُّ عْ به إليهم، ويُكَره لهم فِ  بع َ يُ و  طعافه 

  :فقكر فيه 
 . فة اهلل ين .1
 .وآنن محين ااناز  .2
 .و فة الوفن .3
  .ورف  القم .4
 .قة بالق صرواملكرو ات امل علُ  .5
 .يف قم    و فن عوَّ  .9
  .والقرال  علل قم .2
  .وا وال اللصاب لل يد .6
  .و ن  الطعام يف العيال .9

  ؛م احة و فةا  ةمس   هكر  فةا  :الحمَصف   :المسعل  اُول  ■
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   ة يف  قه الوفة املس ه"َِّ مْ في حَ  "ُيسَتحب التربياُ : قال أما المستحب
يف أيسر   يرج  ا، ا ،بأن ي وأ من ركن ااناز  اأيسر اأمامة ،اهلل ين ال بي 

  . محين ااناز  قه  فة ال بي  يف ،  اأأن يف اخللف ،  اأأن يف اأمام اخللف،
ع ص ين ال أن حي لها بني ال "العم دينِ  بينَ  باحُ ويُ : "فْال وأما الصف  المباح 

  .م احة  قه  فةٌ  ،بأو بقل 
  :فقكر ثالثة أمصر مس   ة ، م انتَْ إل  سنن حمَ ال نازة ■

  .ا آراي بااناز  : قا  ص اأوح "بها اُسراعُ  ن  سَ "ويُ : اأوح منها
اناز  مراعا  املكان يف ات اي ا :اأمر اللان "هاأمامَ  شاةِ مُ الْ  َو نُ : "واأمر اللان

ها" مامَ أ شاةِ مُ الْ  َو نُ   قاح: "ف ن يقف أمامه ومن يقف  لفه ،اخللف واأمام أ
 َبانِ "والر   ،أشة املشا   لفها وال ُيكر،ه  لفها ، أنوال ُيكر،ه  لفها يقصلصن

 ،هامب يكصن  لف ااناز  وال ي قوَّ راك القل الرك انف ،وُيكر،ه أمامها" هافَ َّْ خَ 
  .ال يركب ا حمسان يف ات اعه للهناز أواأفضين 

جلي ُيكر،ه وال  فإن ،أال ألي ا حمسان اها ت   ااناز  ح  تصل  :ة اللاللةالسنَّ 
  ".اَ  ضَ ها حت  تُ تابعِ  َّ سُ "وُيكَره جُ : ُيكر،ه وهلقا قاح املؤلف  أ

  .ل  وُيكر،ه أن ألي ق ين ولعهااهن املس  ب له أال ألي ح  تص 
َل   ■  وهكر يف هل  ،تعال  إل  صف  الدفن والْبر  م انتَْ الم

  :أرب  مساحلين
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م املرأ  وقم فعنوحما ق  ل القم وي طل وال السهَّ  ين يُ  ،ال سهية :المسعل  اُول 
م منه له وعُ  ،لهَّ ساملرأ  يُ  "فْر امرأةٍ    قبرُ  ى سَ ويُ : "قم املرأ  فقاح ؛ فأماالرجين

  ."فْر" :ُنه قال ؛لسهَّ أن الرجين ال يُ 
  :ف ان للقمعنوحما    أيه ا أفضين ،قوشه  عنوحما هللوٌ  ، فة القم :المسعل  الثاني 

اجتاه ب ر ويف   ر اهللفر  يكصن عنوه حفر ٌ ف، الل و حيُ   ما الل و ،الل و -
وأيه ا  ،ل وهقا  ص الفا، الوا ين  فيها ميينٌ  ،ين فيها امليدو ، الق لة يُ 
   أفضين

  .وأما الشق فهص حفر  فقط -
 :اهن عنوحما . قا بالنس ة لوفة القم" َِّ من الشى  َُ ضَ فْ أَ  دُ "والَّىحْ 

 .و ة الل و لةٌ لفا  فةٌ  -
  .و ة الشق مفضصلةٌ  جاحلي ٌ  و فةٌ  -

 ْ لُ وي  كر القل يقاح عنو  فن امليدما القه  ،َر الدفن م انتَْ إل  ذِ  ■
 ."اهللِ  رس لِ   ِ َّى وعَّ  مِ  اهللِ  ه: "بسمِ َُّ خِ دْ مُ 

ه ِّْ عَّ  شِ  هدِ حْ ه في لَ ضعُ ويَ ، قاح: " م صف  وضا الميت وإدخاله الْبر ■
ََ مُ  اُيمنِ    ".بَّ ِ الِْ  ستْب

  :اهن يراعل يف الوفن أمران
  .أن يكصن امليد علل شقه اأأن :اُمر اُول
  .أن يكصن مس ق ين الق لة :اُمر الثاني
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 رٍ بْ شِ  رَ دْ قَ  الْبُر عن اُرضِ  رفاُ ويُ : "فقاح رفا الْب ر م انتَْ إل  مسعل   ■
  ؛ا ا سنَّ ويكصن  قا الرف  م ،  القم مبقوار شمرف، اهن  قا مشروي أن يُ  ا"مً نى سَ مُ 

  .كالسنام
ر مكروهات تتعََّ بالْب ر ■  و ة: وهكر يف هل  آ ة أمصر ، م َذ

  .ص و ص ش ه اا يجتويوه بااه  "هيصُ صِ  ْ تَ  كرهُ "ويُ  .1
  .وال نال علل الق صر كقل " "والبنا ُ  .2
  . ه أو غي هل اب ك ، الك ابة عليها يُ " "والكتاب ُ  .3
 .واالصو علل القم" "وال َّ سُ  .4
 عَّيه".  "وال ط ُ  .5
 ".إليه ا ُ كَ "واالتِّ  .9

 .فهقه كلها من املكرو ات امل علقة بالق صر
 ،قه والف صمالف و ص الفرل بني :ه إل  تنبيهنبِّ ا أن نُ ولكن هنا من المهم جدًّ 

 أن : عنا حمف ض أن يف مساحلين قالصا ،أن  قا اأمر جاحليٌ  :حين ا يقصح الفقهال
ا حصاح جيما من اأ أو يف حاح   ،من الصقاحل     قا امل ا  ث د يف واقعة   ، قا م ا 
 م ف ا اهللكم  م ا، ىرَّ ين أ َّ عه ا أن  قا امل ا  لص فُ ا غال ا أو  نًّ 
من  :صن علل اباحة أكين اخل ي فقالصاعالفقهال جم  ،م ا  :الفقهال قالصا :حمقصح

اله يعا لص أن شخص ج ،ضرورةالمن الدين ب ُنه معَّ فه  ؛ه فإحمه يكفرلَّ أحمكر حه 
 فهين ،  ي فهقا  الك  أكلدلص  : أحمدمرض من اأمراض قاح له الط يب
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لكن و  ،عمحم اخل ي  أمجعصا ينُ علل حه أمجعصا الفقهال  يا أ ة واهلل :أن يقصح لقاحلين  
فكيف باملكروه  ،اما م فإحمه يكصن ىرَّ رَّ ب عليه ىُ امل ا  أل م ا  من امل احات اها ترتَّ 

أ ي ها ا، ب علل المثن تم أو ي له ي، أُ   ا ر ا  أو كان هريعةا  ،مب عليه ىرَّ اها ترتَّ 
 .مةش  أ ا تكصن ىرَّ  فال  اهللرام أو ا، الشرك

يف  أن يوفن أكلر من شخص، في قبر ةٍ دفن عدى  : م انتَْ إل  مسعل  وهي■
  ؛عنوحما حالة كرمي وحالة جصاز  ما اهللكم يف هل  ،القم

 ا نينِ  فنُ فيه دَ  فُ رُ حْ ويَ : "فهة اأ ين وهلقا قاح أما حالة ال  رمي -
  .اهن اأ ين يف  قا ال  رمي "فعَثرَ 

 صزحالة الضرور  فإحمه أ "إال لضرورةٍ : "هكر ا بقصله وحالة االآ لنال -
 ".أن الضرورات ت يهلل اثمثصرات" :والقاعو  ،هل  للضرور 

  بينَ  َُ عَ  ْ يُ و   "  هبمون، واحو للضرور  ف اها يُ  ن أكلر من واحو يف قم  فه واها  ُ 
 َِّ  ".من ترا ٍ  ا نين حاجزه  َ
يق ب    ين أصز القرال  علل الق صر ،مسعل  الْرا ة عَّ  الْبرإل   م انتَْ  ■

  أم ال أصز أن يقرأ علل الق صراحمسان ويقرأ علل القم 
و قا  ص الو يهلل يف مق ب ا مام أمحو  "عَّ  الْبرِ  الْرا ةُ  كرهُ وال تُ " 

  ٌح وقو روم اخلالَّ  ،عن ا مام أمحو تعا، و ص منوصص ،تعا 
ما تقصح  :فقاح له الساحلين ،بوعةٌ  :ين عن القرال  علل القم فقاحئه آُ  أن ا مام أمحو
بن اأن  ث فالن عن فالنفقو حوَّ  :قاح ،وفالن قاح ثقة :قاح ،ثقة :يف فالن قاح
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تعا، ا، القصح بعوم  فرج  ا مام أمحو  ،قرأ علل القم ع ر 
 .الكرا ة وا، القصح بااصاز

هذه " ه ذل عَ فَ نََ  أو حيٍّ  مسَّمٍ  تٍ يِّ مَ ها لِ   ابَ  ََ عَ ها وجَ ََّ عَ فََ  رب ٍ قُ  "وأي   ■
ع ل ه وأ ويد  واملق ب أحمه أل ع ين   ، ا إهدا  الث مسال  اسمهاالمسعل  

 تٍ يِّ مَ "لِ  قاح املؤلف ،كان  قا هللة أو مليد  آصالا  ،اللصاب فيه ل يك فإن  قا جاحلي
 حةٍّ   أومُيد   ملسلم :ولص قاح ،مسلم يعا مليد مسلم أو حةٍّ "  أو حيٍّ  مسَّمٍ 
إن  قا ف مسلم   أو هللةٍّ  مسلم   لكن  ص املرا  مليد   ،غيه لكان أولهلل ن ك ا  
  .ينفعه

 اآ  بَّ و  ،اللهم اجعين ثصاب  قه القرال  لفالن :يعا ملالا قرأ من القر ن وقاح
ا واك ب يعا اك ب ل ثصاهب ؛واك ب ل ثصاهبا :أن يقصحقالصا: بعض اأ  اب 

 .لفالن
َِ  حَ ََّ صْ أن يُ  نى "وسُ  ■ ه مسال  صنا هذ" به إليهم بع َ ويُ  طعافه  تِ الميِّ  ُه

 :عنوحما  صر  اآ   اب و صر  كرا ة ،العزا الطعاف في 
به  ا وي عيتن يون  شخص أ ين امليد طعاما أ :فهة أما  صر  االآ   اب

فهقا  أ ين امليد وااا يكصن طعامٌ  ويكصن أ ين امليد ال ليكصن ولي ةا  ،اليهم
  ."ا وي عيت به اليهمأن يون  أ ين امليد طعاما  ويسنر " :قاح، مس  ب

عيال فإها جالت أيام ال ،للناو الطعامأن يون  أ ين امليد  سهاو صر  الكرا ة عك
  . ارت عيال وعشال فهقا مكروه
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علصا أيام ُيكر،ه هلم أن أ الكرا ة، قه  صر  ،  قا  ص "ه لَّناسِ َُّ عْ لهم فِ  كرهُ "ويُ 
  .ا  طعام الناوالعيال مصلعا 

  ٍَ َ بعد ذل  إل  فص َ بذل تفي الكالف عن زيارة الْب ر وما ي  م انتْ   .عَّ
َه   ()فص

عَّيكم  لسالفُ بها: "ا رى ها أو مَ ارَ إذا زَ  ْ لَ وأن يَ  إال لَّنسا ٍ  الْب رِ  زيارةُ  ن  سَ تُ 
َمنينَ  ق فٍ  دارَ  ِدِمينَ مُ الْ  اهللُ  رحمُ ، يَ حْ نَ اَل بكم لَ  اهللُ  ا إن شا َ ، وإنى م ْْ منكم  ْستََ
ا نى تِ فْ هم، وال تََ رَ جْ نا أَ مْ رِ حْ ال تَ  مى ، الَّهاهللَ لنا ولكم العافي َ  سعلُ ، نَ ْسَتْعِخرِينَ مُ والْ 
عَّ   البكا ُ    زُ يَ ، و تِ صاِ  بالميِّ مُ الْ  عزي ُ تَ  ن  سَ لنا ولهم" وتُ  رْ فِ هم، واغْ بعدَ 
 نحُ ه. و  دِّ خَ الْ  مُ طْ ولَ  الث  ِ  َ  وشَ  والنياح ُ   ُ الندْ  فُ رُ حْ ، ويَ تِ يِّ مَ الْ 

  :وفيه مخي مساحلين
  .رحكم زيار  الق ص  :المسعل  اُول 
  . عال الييار  :المسعل  الثاني 
  .ال عيية :المسعل  الثالث 

  .ال كال علل امليد :الرابع 
  .ما حيرم جتاه امليد :الخامس 

  ؛وفيها أ ين واآ لنال فهي حكم زيارة الْب ر :أما المسعل  اُول  ■
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َه " : ص قصله فاأ ين -  مس  بٌ  اأ ين أحمه" الْب رِ  زيارةُ  ن  سَ ( تُ )فص
 .ومسنصن

يار  فال ُيس ، ب هلن ز " إال لَّنسا ٍ " :واالآ لنال يس لىن من  قا -
  .الق صر

لص أر حما اها  م معنا ا اال للنسال" إال لَّنسا ٍ  الْب رِ  زيارةُ  ن  سَ "تُ  :وقصح املؤلف
 "  للنسالاال"ف ا القل تفيوه  ،أن حمأ ق الع ار  بوون الرجصي ا، الشرو  اأ رم

سن ال يُ  سن يو ين يفال يُ  ،سنق صر اال للنسال فال يُ سن زيار  اليُ  ،نس، فال يُ 
  .نس، كين  قه ال تُ   ،ويو ين فيه امل ا  ،ويو ين فيه املكروه ،ماثرًّ 

، كرهال ف ُ اال للنسمكروه  أن زيار  الق صر أن زيار  الق صر للنسال   ف ا  ص املق ب
  .حمه ُيكر،هألكن املع  و يف املق ب عنو امل أ رين  ،ويف رواية أ رم بال  رمي

 ؛ها"ب رى ها أو مَ ارَ إذا زَ  ْ لَ يَ : "وفقاح َر دعا  الزيارة م انتَْ إل  ذِ  ■
  .يعا اها ه ب اليها و  لها :اها زار ا -
  .كقل   مسلُ يف طريقه مره بال قي  فإحمه يُ  ةهبا و ص ماش أو مرَّ  -
َمنينَ  ق فٍ  عَّيكم دارَ  "السالفُ   ماها يقصح ، حْ نَ اَل كم لَ ب اهللُ  ا إن شا َ ، وإنى م

ِدِمينَ مُ الْ  اهللُ  رحمُ يَ  ْْ  ، الَّهمى نا ولكم العافي َ اهللَ ل سعلُ ، نَ ْسَتْعِخرِينَ مُ منكم والْ  ْستََ
 لوعال. قا ا لنا ولهم". رْ فِ هم، واغْ ا بعدَ نى تِ فْ هم، وال تََ رَ جْ نا أَ مْ رِ حْ ال تَ 

ن هكرحما ملالا ا و  "،ما ُيكَره ت اه الْب ر" :باملناآ ة حنن ق ين قليين هكرحما مسألة
 أو أمرٌ  ،طلصبم بعض الناو ي وصر أن املكروه  قا أمرٌ  ،كره زيار  النسال للق صرتُ 



962 
 

ُنه  ؛أ نعه :يقصح  يا فالن ملاها تون   قا الشةل :قصح ف ،الناو عليه يتر حُي، 
 .ُنه مستحب ؛أتركه :حقا  ملاها ت ك  قا الشةل :تقصح ،مكروه

أن  قا  :يا أ ة اهللنابلة يقصلصن: مثن الناو قاحي هيف املفا يم أحم  قا احمقالبٌ 
ما  ام  قا  ، الأن اهللنابلة أييون  قا وحيلصن عليه :يقصحكأحمه م  أحمه   ،مكروه

 ،يف جاحمب املنهيات  مكروه فهص يف جاحمب املنهيات أم يف جاحمب املأمصرات
  .ولكن  ة القضية قضية رت ة النهة
 نبعض الناو أحمه واهلل يا أ ة مكروه اهر عنو أما ا شكاح املصجص  يف ال وصر 

ُن  ؛الم الفقهالو كق، ن م،  يف حمفصآهم ال أن يُ عال، فهقا ا شكاح أب أن يُ  ،حمفعله
  . يا حمفعله ناه واهلل مكروه :بعض الناس ال يفهمه يْ ل

 :جتو واحو أ ن  من الشةل حياته كلها ح  يطلب العلم ويعرف أحمه مكروه يقصح
   ص. فيه قا  لينٌ   ،ُنه مكروه ؛ا حمرتك ه وحمق  فيهغوا  ناه ،املنياهلل و هلل رب الع

ُيس ، ب  "تِ صاِ  بالميِّ مُ الْ  عزي ُ تَ  ن  سَ وتُ : "فقاح  م انتَْ إل  التعزي  ■
 ،هواملواب بامليد قو يكصن أ ص  ،ل الشخص املواب بامليدعيُ إلحمسان أن يُ ل

به  كين  ؤالل موابصن ،وقو يكصن  ويقه ،وقو يكصن تل يقه ،وقو يكصن ابنه
  .ونعيَّ فيُ 
ال جاحلي ال كال  "تِ يِّ مَ عَّ  الْ  البكا ُ    زُ ويَ "  ما حكم البكا  عَّ  الميت ■

 :ربعة أمصر هكر ا املؤلف وقاحأ ،مةلكن  ناك أمصر ىرَّ  ،بأو به
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ة كالم اهللقيق   ههكر ىاآن امليد ما  ص النوب ، قا اأوح  "الندْ  فُ رُ حْ "ويَ  ■
 هأحم :هومن أقرب ما قيين في ،، ا  لف يف تعريف النوبتعا اأ  اب 

  ؛ةوب، من حروف النُ  تعوا  ىاآن امليد  رف  
  .تعوا  ىاآن امليد : ناك من أطلق من اأ  اب وقاح -
روف من ح و وقاح ان النوب  ص تعوا  ىاآن امليد  رف  و ناك من قيَّ  -

  .ةوب، النُ 
   :قاح ،ان فالن مات :قيين له ،  ىاآن امليدلص عوَّ  :علل  قا وبنالا 

هقا ال يكصن ف ، احب أ الل حسنة ،ا للنهاراما  صَّ  ،ا للييناما ا قصَّ ا تقيًّ كان  اهللا 
ف  أو أحمه م  ر  ،بةون من حروف النُ  من حرف   وَّ بُ  من النوب علل القصح بأحمه ال

  . قا  ص النوب ،وكقا ا،   ره ،هاحسن أ الق او  ،كرماها  و  :الوصت يقصح

  ،رف  الوصت بالنوب  ماها يقصح يف تفسي ا ال هصش " ياح ُ "والن ●
  .ت بالنوبرف  الوص  :ا  وقاحرَّ   ر من الشر  ر ا ب فسي  سَّ وبعضهم ف  كقا قاح

  ياب.تشقيق الل" الث  ِ  َ  وشَ " :فالثال  مما يحرُ  ●

  املوي ة.عنو  "دِّ خَ الْ  مُ طْ "ولَ  ●

كين  قه من   ،مأو يلطه  ،  حمفسهرُ أُ و ، أثيابه يشق،  ،م  وو هلطُ مات امليد يُ 
 .مةاأمصر اثرَّ 
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تعا، يف  وشري  (،ك اب ااناحلي)تعا، من  احم هل املؤلف 
 :فقاح (ك اب اليكا )

اةِ  )َتا ُ   (الَز

 ي  ضِ ، ومُ ه، واستْرارُ صا ٍ نِ   ُ َّْ ، ومِ ، وإسالفه  ه يى رِّ   حُ خمس ٍ  بشروطٍ  بُ  ِ تَ 
ا، صابً نِ  غْ بَُّ ل  لم يَ و  َح الت ارةِ بْ ، ورِ السائم ِ  تا َ  نِ ، إالرِ شى عَ مُ الْ  في غيرِ  الح لِ 
ان نِ هما َحْ ُل أصَِّ َحْ لَ  ف نى   نه يْ َان له دَ   نه، ومَ مالِ ن ََ ا، وإال فمِ صابً هما إنَ 
 ، ضَ ا مَ مَ ه لِ ضَ بَ ه إذا قََ َاتَ   َز دى ه أَ أو غيرِ  اٍ ه عَّ  َمَّْ وغيرِ  داقٍ من صَ  ٌَّ أو حَ 
ان المالُ  ، النصا َ  ُْ ُ يََنَْ  ينه يه دَ ن عَّمَ  في مالِ  َاةَ وال َز    ارةه فى ا، وََ اهرً ظ ول َ 
النصاَ    َ َْ ه، وإن نََ كَ ََّ مَ  ه حينَ ح لُ  دَ َْ عَ ا انَْ ا صغارً صابً نِ   َ ََّ ، وإن مَ نٍ يْ َدَ 

اةِ  ا منرارً ه ال فِ سِ نْ جِ  له بغيرِ دَ بْ ه أو أَ أو باعَ   لِ حَ الْ  في بعضِ  ، لُ  ْ حَ الْ  اَ طَ َْ انَْ  الَز
اةُ  بُ  ِ ه، وتَ   عَّ  ح لِ نَ ه بََ سِ نْ  ِ ه بلَ دَ بْ وإن أَ   َه َّ  عَ ولها تََ  لمالِ ا في عينِ  الَز
اةُ  ،المالِ  وال بْا ُ  اُدا ِ  مكانُ إها ج بِ في وُ  رُ عتبََ ، وال يُ  ِ مى بالذِّ   نِ يْ َالدى   والَز

 .  ِ ََ ِر في التى 
  :تض ن أمرين (ك اب اليكا )و قا ال  صيب  

  .شروط وجصب اليكا  :اُمر اُول

  .الفروي امل فرعة عن  قه الشروط :مر الثانيواُ
كر  بقه والا أ ف وأ: ا مساحليني عن كصن  قه اأمصر شروطا ي فرَّ  ،عنوحما شروط الصجصب
اةِ  )َتا ُ  :فقاح :الشروط و ة مخسة  واليكا  أيها اأ ص  الكرام  ة الركن، (الَز
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 ، اهللو ة قرينة الوال  يف ك اب  ،اللاليت من أركان ا آالم بعو الوال 
( ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ): قاح اهلل تعا،

 [.43]البْرة:
ووجصب اليكا  من اأمصر املعلصمة من "، بُ  ِ تَ " :بوأ به أن اليكا  واج ة قاح 

 وجصب مجاي أ ين العلم ال  الف بينهم يفاة و ث د بالك اب والسنَّ  ،الوين بضرور 
  .اليكا 

 قا ال  كا الي لكن أ ين فرلية  ،يف تفا يين اليكا  فهص مصجص  وأما وجص   الف  
  .ضرور الو ص من املعلصم من الوين ب ، الف فيه بني العل ال

  ما  ة" خمس ٍ  بشروطٍ  بُ  ِ تَ ، قاح: "أما شروط  قا الصجصب فهة مخسة ■
وال زكا  عليه يف املاح   فالع و ال أله  ،ل الع وره واهللرية  ُ  ،اهللرية " ه يى رِّ "حُ : أولها -

  .ويُ وزكا   قا املاح علل الس ،لص كان يف يوه ماح فإحمه ال ألكهو  ،القل يف يوه
  .ا آالم فال جتب علل كافر  " وإسالفه " :الثاني -
 ،ازك، ف ن كان ماله  ون النواب فال زكا  عليه اال الُر  "صا ٍ نِ   ُ َّْ "ومِ : الثال  -
  .ابال يش ط له حمو، كليهو ي يف قليله  ُ اخلُ  هكاز فييأش أن الُر آو 
 .اآ قراره ه"واستْرارُ : "الرابا -

الآ قرار فيه معىن ا ؛ يعااالآ قرار معناه ليي فيه اآ قرار  ما معىن االآ قرار
 قه  ، لة  يف االن أل متام امله  ؛اآ قراره :وهلقا ال هصش قاح ،غ صض اهللقيقة

َ المسائ  ملاها اح ال كل ة يف اا لة [،الروض]ع ارته يف  ط شتر نَ ُنه ليسَ 
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  عنها  ة لن اآ قرار امله  م:واملساحلين الد اح زوا بقصهل ، َّْ فيها استْرار المِ 
وم ن فيها ملالا عمث، واال بعض املساحلين يُ  ،ر يف الشرو قك، مساحلين معوو   تُ 

  .االآ قرار
مس قر   مس قر وال غي مس قر  ٌ لن يعا ملكية املوين علل الوين مه  -

  ه ملا مضل.اها ق ضوآيأش أحمه أب عليه أن ييكة 

قر مس   ملكية املرأ  للووال ق ين الو صح مس قر أم غي مس قر -
  .م  أحمه قو يسقط ،عنو م وجتب فيه اليكا 

لص با برال ف فيه و  ص امكان ال ورر  ا:ان االآ قرار املل  معنا  :لكن قاح بعضهم
منه أم  والووال أكن ا برال  فالوين أكن ا برال منه وال أ ،ين الوينو ه ح  يُ 

وما ، -حفمثه اهلل-السالم الشصيعر  هكره شيخنا الشيخ ع و  قا لابطٌ   ال
  .أ رم واهلل أعلم لعله مصجص  يف ك ب   ،وجوته يف كالم ال هصش

ال  ،صحمتام اهلل ،مضة اهللصح "رِ شى عَ مُ الْ  في غيرِ  الح لِ  ي  ضِ ومُ " :الخامس -
تعا، من  قا الشق  ف  املؤلىنواآ ل ،زكا  يف ماح ح  حيصح عليه اهللصح

  :استثن  منه  ال   استثنا ات ،متام السنة -و ص مضة اهللصح-
ر و ص املعشَّ و  ،راهن االآ لنال اأوح اآ لنال املعشَّ  "ريف غي املعشَّ : "اُول ●

  :و ص ،فيه العشر :القل حمقصح
 .اهلل صب والل ار -

 .رل من اأرضااخلوكقل  املعا ن مل قة هبا من  -
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  .ارل من اأرضاخلهبا من  كاز مل قٌ وكقل  الُر  -

  .وكقل  العسين -

يف باب زكا   رقك، أعم ما يُ   ة بع ار    ، قه أربعة أمصر ال يش ط فيها متام اهللصح
( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)قاح:  أن اهلل  ؛اخلارل من اأرض

لد و ة اأمصر اأربعة ا ،ق هبال ، فقكروا اهلل صب والل ار وما يُ  [040]اُنعاف:
  (:باب زكا  اهلل صب والل ار)شال اهلل يف  تأش ان
  .اهلل صب والل ار :منها اُول
  .املعا ن :والثاني
  .الركاز :والثال 

 .العسين :والرابا
  .اهن  قا االآ لنال اأوح ال يش ط فيه مضة اهللصح 

 ."السائم ِ  تا َ "إال نِ : االآ لنال اللان ●
اللاليت وهلقا و  االآ لنال اللان،  الا االآ لنال اأوح ال يش ط فيه مضة اهللصح أ

، السائم ِ  تا َ ، إال نِ رِ شى عَ مُ الْ  في غيرِ  الح لِ  ي  ضِ مُ " :قاح ال املؤلف بينه فرَّ 
   ما الفرل  ملاها "َح الت ارةِ بْ ورِ 

 اال يش ط مضة اهللصح فيه مطلقا  -رو ص املعشَّ - اُول.  
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 ه صح علل أ لبو من مضة اهلل أما حم ال الساحل ة وربهلل ال هار  فال
 .القل  ص الساحل ة

الصاجب يف  أن بينزكا  ا باب آيأش معنا يف  "السائم ِ  تا َ "ِإالى نِ  :يعا ملالا قاح
اها كان ا حمسان عنوه أرب  من ا بين ، ناويف العشر  شات  ،مخي من ا بين شا

 ين  ،بينم  ار عنوه مخي من ا تاريخ عشر  ىرَّ  ويف ،ميف تاريخ ملالا واحو ىرَّ 
َّ  ُنه يشترط مضي الح ل في النتا  ع ؛أ  أ رل اليكا  :يف عشر  ىرم حمقصح

ي ة وآيأش  قا يف باب زكا  هب حمواباابو أن يكصن أ له قو بلغ  وال ،أصَّه
 . اأحمعام

ه أب أن ل ال  ر من النخين فإحمره خيُ  ،ر جمر  ما خيرل اليكا  من النخينخبالف املعشَّ 
ش ط مضة اهللصح علل اأ ين لكن الن ال ال حمه  نا فهقا  ص الفرل أحم؛ ييكيه
   ما  صر  هل ، ش ط عليه مضة اهللصححم

، 1436كها يف يصم واحو ىرم متلَّ ، شخص عنوه تسعة من ا بين :ص رة ذل 
ه مو  ح  قاح: حمُعطي مخسه وعشرين هل القعو  و ة عنوه تسعة ا، تاريخ ملالا 

 قه ال سعة كان منها وان حمصل  منهاكان مخسه وعشرين هل القعو    توصم،
 ،مش الزم كلها يف يصم واحو القعو هل  25يف تاريخ ، حصامين ولعد اهلل ين

  . ر اهللصح املقوص  أ ا ولعد يف 
  زكاته كم ،آ عة عشر من ا بين، عنوه واحمية زاحلو تسعة  اهللصح وعنوه كم متَّ 
 قا ،  يك ين حصالا ثالث شياه م  أن الياحلو علل اخل سة مل ه وال ثالث شيا  شا

  ".السائم ِ  تا َ نِ " : ص معىن قصله



969 
 

هما َحْ ُل َحْ لَ  ا، ف نى صابً نِ  غْ بَُّ ول  لم يَ  َح الت ارةِ بْ ورِ : "اللاليت االآ لنال ●
ان نِ أصَِّ    : قه مسأل ان ه"مالِ ن ََ ا، وإال فمِ صابً هما إنَ 

 .لنا هلاحم ال الساحل ة وملَّ  -

   وربهلل ال هار  ما  صر  هل  -

 ،ولنف ض أن قي ة  قه ال ضاحل   ون النواب ،رجين عنوه بضاحل  :ص رة ذل 
واآ  ر  ،اعنوه بضاحل  قي  ها ماحلة ومخسصن  ر ا  ،حمواب الفضة ماحل ان  ر م

احل  و ار ال ض ، ر السنة  ارت أربا  يف  ،  عشر  أشهرعلل  قا اهللاح ملوَّ 
  .بابل د النو، القل عنوه م  الربهلل الناتىل منها قي  ه ماحل ني  ر م

 بنصا ٍ  ُن أصَّها ليس  ملاها ،ال زكا  عليه  يف  اية السنة  ين عليه زكا  أم ال
 ق ين  قا ولص ،وال ي وأ ما ي وأ حساب اهللصح اال من اك  اح النواب ،أصاًل 

عنو   ين العوا  هللساب اهللصحم  يش ُ  ،امرت عليه ماحلة آنة ال حيسب شيئا 
 ،العوا  ويعيو اهللس ة من جويور اها حمقص النواب يوفُ  ،اك  اح النواب

ساحلين الد  ة اها أحمه يف م ؛ تفا يين  قا بعو قليين يف أبصابه ان شال اهللوآن نُي 
  .  ر تأش بعو قليين ح املاح مباحه ت وَّ 

هار  اها كان عرفنا  صر  ربهلل ال " َح الت ارةِ بْ ، ورِ السائم ِ  تا َ "إال نِ  :قاح املؤلف
 .ربهلل ال هار  اها كان حصله بالغ للنوابلكن  ،للنواب أ له غي بالغ  

 ،صح بيصمنيعليها ماشة ا، ق ين متام اهلل متَّ ،  ر م ثالواحلة عنوه جتار  قي  ها ملالا 
بواح  ،ق ين  اية السنة بيصمني جالته  فقة ما شال اهلل م اركة ف ضاعف املاح
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 صعه آ  احلة منها ما جم ىلثالواحلة  ر م  ار عنوه من العروض والنقص  والربهلل النات
  . ر م

 اللالواحلة الياحلو  ي وأ حساب حصح جويو  هلل وال أ  املطلصب منها رب  العشر
لل أ ين ع الد مرَّت فنهاية السنة ،واحو ال بين حصحٌ  :ااصاب  هلا من يصم   صهلا

َح بْ ورِ  ،السائم ِ  تا َ إال نِ قصله: " قا معىن  ،ة آ  احلة  ر م كاملةيكُ املاح يُ 
ه ا يعا وان مل يكن أ ل "الَّ واه " ،ا علل امللاحان كان أ له ا حموابا " الت ارةِ 
 قا معىن  ،احساب اهللصح علل اأمللة الد هكرحما ا آابقا  أا ف ن ك اله حم وحموابا 

  .تعا، ع ار  املونف 
   ر ست اة وَذ  م انتَْ إل  بعض الفروع المتعَّْ  بشروط وج   الَز

  :فروع
 قا  ،احمسان له ماليني عنو الناو،   حكم املوين حكم الواحلن :الفرع اُول

اليت والل ، قا مس وين منه ماحلة ألف، و   ا، ا نارل منه بضاحل  وال آوَّ ش
 ، يوهيف لكن يف يوه ليي عنوه شةلٌ  ،والراب  فعنوه ماليني ،اآ وان منه مليصن

  .ينييأش بعو قل  ة  قه اأمصاح الد يف أيول الناو وال ما ييكةيكُ  ين يُ 
واحو معه مليصن لكنه مطالب بعشر  ، حكم املوين عكسه :ل  الثاني عالمس
ا  حكم  قه مسالة زك  ل اليكا  عن املليصن الد يف يوه أو الره  ين خيُ  ،ماليني
  .املوين
   م  ي وأ حساب اهللصح يف اأمصاح :الثال 
  .توفي العوا  ،احمقطاي اهللصح :الرابا
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وأثر  قه املسألة  ين اليكا  جتب يف عني املاح وال  ،وجصب اليكا  ىينر  :الخامس
  .تأش  قه املسألة  ةيف القمُ 
ين ا، ين ق ، املاحواحو ما  ف  اليكا  ومات   ين تسقط اليكا  باملصت :السادس

  .يأش ان شال اهلل  الصرثة أم اليكا   ين يف ال كة
اليكا  أن يكصن  ين من شرط وجصب  وهي حكم الدائن :أما المسعل  اُول  ■

  القل أب فيه اليكا  املاح القل  ص  يصن ل  لن املاح يف يوك أم يو ين يف امله 
  .مسأل نا ة  قه   علل غيك
حم  لها  و ة الد ،عنوحما شروط لصجصب اليكا  و ة الد عرفنا ا :واحم  هصا  نا

ان ألة امكمس :ملين ،وعنوحما بعض املساحلين آيقكر ا املؤلف يف   ر ال اب ،ا ن
  .ا للصجصب ال اليكا  وليسد شرطا ألصجصب   ال  ة شرطٌ اأ

 اها ث د أ ين الصجصب ث د ،أ ين الصجصب وشرطٌ  ، اللصجصب اأ عنوحما شرطٌ 
،  ين يليم  أن ُ رجه ا ن  حمقصح: ي صقَّف  قا علل كقرق شرط ليوم املاح علي 

 اهلل. اأ ال، و ص مسألة امكان اأ ال وآ أش يف   ر ال اب ان شال
حنن حم كلَّم ا ن عن الواحلن حمقصح:  ال ة اأمر أن اليكا  جتب علل الواحلن، 
الواحلن  ص له فلصو علل غيه، يُطالب الناو بويصن، أب عليه أن يُيُكة املاح، 

ن  ومَ : "لكن ال أب عليه ا  رال اال بعو الق ض، و قا معىن قصله 
ه ضَ بَ ه إذا قََ اتَ َ  َز دى ه أَ أو غيرِ  اٍ عَّ  َمَّْ ه وغيرِ  داقٍ من صَ  ٌَّ أو حَ  نه يْ َان له دَ 

 ". ضَ ا مَ مَ لِ 
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تعا، وجصب اليكا  في ن له  يٌن علل غيه، أطلق  اهن أطلق املؤلف 
وجصب اليكا ، ال فرل بني امللةل وغيه، ال فرل بني الوو،ال وغيه، ال فرل بني 

ق  قٍّ أو ب ي حق؛  ما ُأ ه
ق  ق  واحو اآ وان من -    مليصن،  قا  ق.كيف ُأ ه

ب ي حق: واحو آرل من  مليصن، أو غوب من  مليصن وه  د  -
 وطال  ه يف اثك ة بسوا  ا،  قه املليصن  يٌن ل  عليه.

يف كين  قه املساحلين جتب اليكا ، لكن جتب اليكا  تل د، وال أب اأ ال اال اها 
ها تُيُكيها ع ا فإها ق ض "،  ضَ ا مَ مَ ه لِ ضَ بَ ه إذا قََ َاتَ   َز دى أَ ق ض؛ وهلقا قاح: "

 مضل.
افرض أن  قا الشخص اآ وان من  م لغ وقوره أربعني مليصن لاير، وبقيد عنوه 
أربعصن آنة،   آلَّ ها ل ، ا ن تُريو أن تُيُكة ماها  ع ا مضل، كيف تُيُكة  
عنوحما أربعني آنة  هلل وال أ  ويف كين آن ني رب  الُعشر؛ يعا واحو من أربعني، 

العشر واحو من أربعني  هلل وال أ  اهن كيف ُ رهل اليكا  اها ق ض ه  ال رب  
شر علل ، لص قلنا: كين آنة رب  العُنه أربعين سن حمقصح: ُ رهل املاح كله زكا ا؛ 

امل لغ كامالا حمصجب عليه ماها  يأ ق الفلصو منه ويرو  يعطيها للفقرال، لكن يف 
 أربعني آنة.

 عني أن اليكا  جتب يف -املسألة الد آ أش معنا و قه من فروي-لكن املق ب 
املاح، يقصلصن: جتب اليكا  عن السنة اأو، علل كامين امل لغ أربعني مليصن، يف 
السنة اأو، زكا ا كم  مليصن، كم بقة معنا  تسعة وثالثني مليصن للسنة اللاحمية، 



973 
 

م بقة من ال سعة سنة كتُيُكة ال سعة وثالثني مليصن، كم يطل  زكا ا  احس ها: ال
حنص  وثالثني مليصن يف السنة اللاللة  باقة واحمية وثالثني مليصن ملاُل ومئ ني ألف أو

هل ، السنة اللاللة تُيُكة  قا امل لغ امل  قة، السنة الرابعة و كقا، وي قل ل  ان 
 شال اهلل شةل من املاح.

نوك ا  فيه اال اها كان عا، أن يوين ا، حوٍّ يكصن أحمقص من النواب فهنا ال زك
أحمد ماح تُ ُ  ه  قا  الص، ف ينئق  حمقصح: ال أكن أن تس صعب اليكا  املاح  

رناهاكله، وما أكن أحم  ُ رهل كين املاح زكا ؛   .ُنه بالطريْ  التي َذ
ان مل يق ضه؛ يعا تقصح ل ملاُل: ماح مسرول، وأحمد ُتطالب اهللرامة أربعني 

 ي ما حوَّلد شيئاا وال ق ضد شيئاا، ما رأيكم   الص آنة يف اثاكم ويف اأ
 ما عليه زكا ، ما جتب علي  اليكا .

اها جئد بعو أربعني آنة قلد: واهلل اهللني لص أحما أُريو   ق امل لغ وأق ضه يق ب 
حموفه زكا ،  الص أبرأت  من الوين، فأبرأت  احب الوين من الوين، ما 

حمأ قه ما ي قل لنا منه شةل كله يق ب  ق ض ها وأبرأته؛ أحم  قلد:  الص
ن ُلليكا  آاى  ، ما رأيكم  توف  اليكا ، تض ن  قه اليكا  للفقرال، ملاها  

 .اُبرا  في حكم الْبض

اة ■  ؛  ين الوين أن  اليكا   اها علي   ين م انتَْ إل  أ ر الدين عَّ  الَز
 وما أكلر الويصن علل الناو اليصم.

  يف يوه، كم عليه  يصن  قالصا: عليه مليصن لاير  يصن،شخص عنوه مئة ألف لاير
 ين خُيرهل اليكا  من املئة ألف  قه وال ما خُيرهل  القاعو : "أن الوين يُنقهص من 
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املاح بقوره"، عنوك مليصن وعلي   ين مخس ئة ألف، حك اا يف باب اليكا  ما 
ل النهواب  الوين يس  ره عنوك اال مخس ئة ألف، فيُكة ما بقة بعو الوين، اها كان 

كله، ما ي قل ل  بعو الوين شةل، ما ي قل ل  بعو الوين حمواباا، فنقصح: ال 
 زكا  علي .

: أحمنا حمصجب اليكا  علل الواحلن وال حمصج ها علل املوين، وبالمناسب  انتبه ا هنا
ف عض الفقهال يعكي فيصج ها علل املوين وال يصج ها علل الواحلن، لكن اها 

ُننا أوجبنا في المال الذي أوجب لل املوين وعلل الواحلن مشكهين؛ أوج نا ا ع
ر و قا ،  قا يوف  رب  العشأوجبنا فيه نص  العشر الشرع فيه ربا العشر

 يوف  رب  العشر، ال املق ب أن اليكا  جتب علل الواحلن ال علل املوين.
ان  ،النصا َ  ُْ ُ يََنَْ  ينه ن عَّيه دَ مَ  في مالِ  َاةَ َواَل َز " الوين  ا"ظاهرً  المالُ ول َ 

 حمصعان:
 يٌن ينقص النواب، وينقص فعين  م عوٍّ، فال ك ال أن تقصح: يُنقهص، حمقص  -

  كقا  ة م عوية، ينقص النواب؛ يعا ينقص الوين النواب. 
ما  صر  هل   النواب مئ ني  ر م من الفضة، أو عشرون ملقاالا من الق ب، 

سع احلة  ر م،  قا  يٌن ينقص شخص عنوه ألف  ر م، وعليه  يٌن قوره ت
 النواب وال أ  ينقص النواب،  قا ال زكا  عليه.

: أن يكصن الوين ال ينقص النواب، عنوه ألف  ر م وعليه الص رة الثاني  -
يوٌن قوره ملالا آ ع احلة  ر م، فهين  قا ُيسقط اليكا   حمقصح: ُيسقهط اليكا  ع ا 
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وه ثالواحلة عليه زكا  ملين الشخص القل عن يُقابله وأما ال اقة فإحمه يُيكَّل، فيكصن
  ر م يُيُكة اللالواحلة  ر م.

 ناك أمٌر مل ٌق بالوين،  ناك شخص ما عليه  ين لكن عليه كفار ؛ ع ق رق ة 
، أو اطعام آ ني مسكيناا، أو حنص هل ، فهين  قه كالوين  خُيوم من املاح  ملالا

 ص النهواب." والكفار  كالوين ف نقُ نٍ يْ َدَ   ارةه فى وََ ما يُقابلها وال أ  قاح املؤلف: "
ان المالُ يف قصح املؤلف ق ين قليين: "  " املاح حمصعان:اظاهرً  ول َ 

أمصاٌح  ا ر ؛ كاملصاشة واهلل صب والل ار، املصاشة، الناو يروا ما شال  -
 اهلل اأغنام واأبقار وكقا، اهلل صب والل ار  قه أمصاٌح  ا ر .

يف ال ن ، النقص ، عروض ال هار  فهقه  ناك أمصاٌح باطنة: حساب   -
 من اأمصاح ال اطنة.

 ين  ناك فرٌل يف مسألة أثر الوين علل اليكا  بني اأمصاح المثا ر  أو غي المثا ر  
ان المالُ وال ما يف فرل  فاملع  و ال فرل وهلقا قاح: " كن ملا "، لاظاهرً  ول َ 

ان المالُ قاح: "   وجص   الف يف املاح المثا ر؛ " أشار هبقا ا، ماهااظاهرً  ول َ 
بعضهم يقصح: الوين أن  من اأمصاح اخلفية  ون اأمصاح المثا ر ، واملق ب ولص  

 كان  ا راا.
اهن  قا القل يُل ،ق بالوين و ص الكفار ، طيب واليكا   اليكا  تُل ،ق بالوين وال 

ها، اف ض يُيكُ أ  ما رأيكم  تُل ،ق بالوين، ما  صر  هل   واحو عنوه ماليني ومل 
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عنوه أربعني مليصن، اليكا  عليها ماها  مليصن، عليه من اليكا  كم  مليصن،  قه 
 املليصن  يٌن عليه.

ما زكَّل وجالت السنة القا مة وعنوه أربعصن مليصن، يُيُكة كم  تسعة وثالثني 
سألة ، الد  ة زكا  السنة املالية، و قه املُن في مَّي ن منها دينه عَّيهمليصن؛ 

اةُ هكر ا املؤلف يف   ر ال اب يف قصله: "  ". ِ ََ ِر في التى  نِ يْ َالدى   والَز
 م رىد الِمَّْ  وال نشترط شي  ف ق ذل    مت  يبدأ حسا  الح ل  ■
وأ حساب " جمرَّ  املهلن  ي هكَ ََّ مَ  ه حينَ ح لُ  دَ َْ عَ ا انَْ ا صغارً صابً نِ   َ ََّ وإن مَ "

 ة أحمعام   ي السن، فإحمه ي وأ حسابالنواب، وهلقا ح  لص كان عنوه هبي 
تعا،  نا قاح: "لكن لص ت قَّت باللنب فقط  اهللصح منق متلركها، وال هصش 

ر مل جتب، ملاها  لعوم السصم، قيَّو ال هصش هبقا القيو؛ يعا الوه ار يقوو به الوه ا
ينا  قا  نغي الررل  الد تق ور يف ت قي ها علل اللنب، ول د املسألة ملاها اآ ل

اة في بهيم  اُنعاف أن تك ن سائم  وهللر ، و قا ال يُن من شروط وج   الَز
 اطالقه علل الرليعة الد ت  قَّم علل اللنب.

َل  إل  مسعل  انْطاع الح ل ■ ، حنن هكرحما من شروط وجصب  م انتَْ الم
لعوَّا   ا اليكا  متام اهللصح، مباها ينقطه  اهللصح  م  حم وأ حمصقف اهللساب  حُموُفر

 وم  حمقصح: ال ال ينقط  اهللصح  
 عندنا  الث مسائَ: 

 : حمقوان النواب.المسعل  اُول 
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 : بي  النهواب.والمسعل  الثاني 
 : ابواح النهواب.والمسعل  الثالث 
 وحك ها واحو؛

 اما حمقوان. -

 أو بيٌ . -

 أو ابواح. -

 وا بواح قو يكصن بيعاا يف كلي من الوصر.
 شصف عنوحما ثالث مساحلين، قاح:  ف اها قاح املؤلف 

بعني "  قه املسألة اأو،، كان عنوه أر  لِ حَ الْ  النصاَ  في بعضِ   َ َْ "وإن نََ  ●
مليصن، يف أثنال اهللصح تووَّل هبقه اأربعني مليصن كلها بىن هبا وقفاا أو حنٌص من 
هل ، و  ها لشخص، تلهفد يف أثنال اهللصح ق ين متام اهللصح،   بعو ا بيصمني 

رزقاا من عنوه مياث وال  وية وال غي ا، فنقص املاح عن  قه اهلل رز 
النواب   عا  املاح ا، النواب،  ين ي وأ حساب جويو وال ي ا علل اهللساب 

 اأوح  ي وأ حساب جويو.
: عنوك مخي من ا بين، مرَّ عليها عشر  أشهر، ه"أو باعَ  ● "  صر  ال ي ، ملالا

 ح، بع ها.باقة هلا شهرين وُتك ين اهللص 
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" عنوك مخي من ا بين و اح   عنوه مخي من ا بين لهدَ بْ أَ الوصر  اللاللة: " ●
ت ا ل م، أو  ص عنوه حمواب زكصل، ماٌح زكصل، وأحمد عنوك ماح زكصل، عنوه 
عروض جتار  وأحمد عنوك هبي ة أحمعام، قلد له: واهلل أحما مال يف هبي ة اأحمعام 

هل    ق أحمد ال هاحلم الد عنول ف الي م عللأُريو   ق ال قَّالة الد عنوك وتأ
 وت ا ل م،  ين كين واحو منكم ي وأ حصح جويو   قا القل آيقكره املؤلف ا ن.

 ومسعل  بيا النصا  وإبداله لها ص رتان:
: أن يكصن هل  ب ي جنسه، أن يكصن ابواله ب ي جنسه ك ن الص رة اُول 

  ي جنسه.باي هبي ة أحمعام بنقص  ه ب أو فضة،  قا ب
 : أن يكصن جنسه؛ ك ن باي ابين بإبين، بوَّح ابين بإبين.والص رة الثاني 

  قا  نسه وب ي جنسه؛ ان كان ب ي جنسه، هبي ة أحمعام بنقص  فلها  صرتان:
أن يفعين هل  من غي قوو الفرار من اليكا ، بوا له أن ي ي  وباي، فهقا  ●

اب نقص  تأ ق النقص  وت وأ حساأ ين أحمه يقط  اهللصح، بعد هبي ة اأحمعام ب
جويو ُتوُفر العوَّا ، وكقل  الشخص القل أ ق هبي ة اأحمعام من  وأعطاك 

  قه النقص  ي وأ حساب حصح جويو هلقه ال هاحلم.
أما اها ُفعهين  قا فراراا من اليكا ، كيف فعله فراراا من اليكا   قاح: يا فالن،  ●

اها مبأحمد ما شال اهلل عنوك  قه ا بين، زكاش  قه السنة مليصن كلي  واهلل، و 
  تطُل  منها مئ ني من ا بين،  عا أحما أعطي   اية السنة أحما أعطي  تكاثر ا

الفلصو، الفقهال ما يقصلصن: اها أبوله ب ي جنسه احمقط  اهللصح   الص ق ين متام 
 ماهللصح بيصمني أحما أعطي  النقص  ل ، وأحمد تُعطيا ا بين ل،  ليها عنوك يص 
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يصمني وحمرج  ح  حُموُفر العوَّا  وحم وأ اهللساب من جويو وال جتب علينا اليكا   
اة ُنه فعَّها فرارًا منفعلها فراراا فهين ينقط  اهللصح  ما ينقط  اهللصح؛  فُيعام،ين  الَز

 بنقيض قووه، حمقصح: ال اهللصح مس  ر.
له دَ بْ و أَ أؤلف: "اهن ان كان ب ي جنسه، ان فعين هل  ال فراراا من اليكا ، قاح امل

اةِ رارً ه ال فِ سِ نْ جِ  بغيرِ  أتيان، ما  ا  " اال يف مسأل ني تلُ  ْ حَ الْ  اَ طَ َْ انَْ  ا من الَز
 آيقكر ا املؤلف يف باب زكا  عروض ال هار ؛

: اها أبوح عروض ال هار  بالنقو، أو النقو بعروض ال هار ،  قه وهي مسعل  ●
 مسألة.

ة زكا  النقوين، و ة: اها أبوح الق ب بالفض تأش يف باب والمسعل  الثاني  ●
بالق ب أو الق ب بالفضة فال ينقط  اهللصح، ولص مل يكن لفراره، ح  لص مل 

 يكن قووه الفرار من اليكا  فاهللصح مس  ر؛ أ ا يف حكم ااني الصاحو؛
أما الق ب بالفضة وعكسه آيأش يف باب زكا  النقوين يف قصح  -

 ا، الفضة يف تك يين النواب".  املؤلف: "وُيضمر الق ب

: "وان اش م عرلاا وأما عروض ال هار  يأش يف قصح املؤلف  -
بنواب  من أوان  أو عروٌض بىن علل حصله، وان اش اه بساحل ة  مل 

 ينبه".

 وأما اها قوو الفرار فال ينقط  اهللصح.
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كصن ا بواح بنفي ي "  قه الوصر  اللاحمية: أنه  عَّ  ح لِ نَ ه بََ سِ نْ ه ب ِ لَ دَ بْ وإن أَ "
ااني، يُ وهح هبي ة اأحمعام، عنوه ملالا من ا بين يُ وهلا بإبين، عنوه عروض جتار  
يُ وهلا بعروض جتار ، عنوه ه ب يُ وله بق ب، فهقا ال ينقط  به اهللصح مطلقاا، 

  عَّ  نَ بََ قوو الفرار أو مل يقوو الفرار ال ينقط  به اهللصح، وهلقا قاح املؤلف: "
 السابق." هح لِ 

َل   ■ اة ت ب في عين  انتَْ الم تعال  إل  مسعل  وهي: هَ الَز
 المال  وال ت ب في الذمى   

و قه املسألة ك ال علل تصليهلل، ا ن احمسان عنوه ملالا ألف  ر م ومتَّ عليها 
اهللصح،  ين اليكا  واج ةٌ يف  قه الورا م  أو اليكا  جتب يف همَّ ه ب ض النمثر عن 

   املسألة يف فروي يمثهر منها أ ا ت علق بالقمَّة، ويف فروي يمثهر منها قه الورا م
أ ا جتب يف عني املاح، وهلقا املؤلف قاح ع ار  تصزن اأمر وجت   بني القضي ني، 

اةُ  بُ  ِ وتَ فقاح: " اهن ما ىينر وجصهبا  عني املاح، وأما "، المالِ  في عينِ  الَز
 ". ِ مى بالذِّ  َه َّ  عَ ولها تََ ة وال أ  قاح املؤلف: "تعلرقها بالقمَّة  ين ت علق بالقمَّ 
اةُ  بُ  ِ وتَ ما القل ي تب علل قصلنا: " روعاا عويو ، "  هكروا فالمالِ  في عينِ  الَز

منها ما هكرحماه أن اليكا  ال ت عوَّ  علل م،ن مل ؛ احمساٌن عنوه أربعصن شا ا، ومرَّت 
، السنة اللاحمية جالت مت ا أربعصن  هللصح اللان، كم عنوك  عنوهعليها آنة ومل يُيكه

ن ُشا  حمفسها ما زا ت وال حمقود، كم عليه يف اليكا   اللاحمية ال شةل عليه؛ 
اة وجبت في عين المال، فهقا  ار عنوه تسعة وثالثني، وواحو  منها  الَز
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مس  قة للفقرال، وليي معىن كص ا جتب يف عني املاح أن الفقهال يويون شركال 
   متام اهللصح، ال لكنها جتب يف عني املاح.لل ال  مبهرَّ 

ط عاا ا  ر: القل هكرحماه الشخص القل عليه  ين ومرَّ عليه آنصات أربعني آنة، 
 .ُنها ت ب في عين المال ين خُيرهل املاح كله  أ؛ 

وا يف  قه " يعا بقمَّة امليُكة و قا أيضاا له فروي، اع م  ِ مى بالذِّ  َه َّ  عَ ولها تََ قاح: "
الفروي، عنوحما آ ة فروي م نية علل كصن اليكا  هلا تعلرٌق بالقمَّة، وم،ن أرا  أن 
ي صآَّ  يف  قه املسألة فلُياج  قصاعو ابن رجب، واملسألة فيها عسر و فال 
وغ صض، يعا ليسد من املساحلين الصال ة؛ يعا  قيقة جوًّا، لكن املهم تفهم 

 الفروي امل ت ة عليها.
ىن علرقها بالقمَّة  ح  تعلرقها بعني املاح هكروا فيه ثالثة أوجه، ما معأما ما معىن ت

ش ال علرق بعني املاح  املع  ،و أن ك علرق أرش ااناية برق ة الع و، ما معىن تعلرق أر 
ااناية برق ة الع و  يأش ان شال اهلل شرحه يف مصلعه وال حُنب أن حمُييو املسألة 

ا، شر  أرش اان  اية  قا ُأكن أ عب من شر  املسألة، فخلينا علل  قه.تعقيوا
ح لكم: حمسري يف " ترون حنن حمقص  ِ مى بالذِّ  َه َّ  عَ ولها تََ ما فروي تعلرقها بالقمَّة  " ●

 اأوح ح  اها جئنا ا، بعض املساحلين املشكلة  وأ، بوأحما حمو ين.
َه بالذمى  - ز أن خيرجها من ل  أص : أن املامن الفروع المتعَِّّْ  بك نها لها تعَّ 

غي املاح، عنوه أربعني شا ، جال يوف  اليكا ، ه ب ا، آصل ال نم واش م شا ا 
اة ُ  ي ةا جميحلةا ما فيها أل مشكلة و فعها زكا ، أصز وال أ  أصز؛  ن الَز

َه بالذم   .لها تعَّ 
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أوال ، كلها ب: الن ال بعو الصجصب، متَّ اهللصح و قه اأغنام أتد المسعل  الثاني  -
ما شال اهلل اأربعني كلها كاحمد حصامين وولعد اهلل ين، كيف  صر  املسألة  

  بُر ا أحمد بطريق  ، لكن أحما هكرت  قا ح  ال يره  ايرا    ر.
ا ن أتد بأوال ،  قه اأوال  لل يُكة وال للفقرال  ا ن لص أ رل شا ا من  قه 

ولو ا له  مق ضل قصلنا: أن اليكا   الشياه، أب أن يوف  الشا  م  ولو ا وال
 ". ِ مى بالذِّ  َه َّ  عَ ا تََ ولهجتب يف عني املاح أحمه  الص الصلو له، وهلقا اح زوا بقصهلم: "
عََّ بذمىته أن ُنه تتوبنالا علل  قا فالن ال بعو وجصب اليكا  له؛ يعا لل يُكة؛ 

يئ، لص  ف   أ  أُ ، ح  لص قلنا: أحمه ه ب اش م من غي ا ُأيئ والعَّيه شاة
 منها شال ُأيئ ح  لص كاحمد قو ولوت.

: ان أتلف املاح، حنن قلنا: اليكا  جتب يف عني املاح، جال قاح: اليكا  الثال  -
جتب بعني املاح و قا ولَّ  النار يف الفلصو، وقاح: عني املاح ه ب، الفقرال ما 

ض ن اليكا  " ف  ِ مى بالذِّ  َه َّ  عَ ولها تََ عا  هلم شةل، حمقصح: ال ما ك َّلد اا لة "
 .ُنها تتعََّ بالذم  أيًضاللفقرال؛ 

آيأش اها أتلفها  ص  قه املسألة، لكن اها تلهف ب ي تعو،ل منه فاأ ين أيضاا 
أحمه لص تلهف بعو وجصب اليكا  اأ ين أحمه مض صن، فيه تفويين يأش فقط يف باب 

في  رُ عتبََ "وال يُ قصح املؤلف: زكا  اهلل صب والل ار، وآنقكره وا ن آ أش يف 
 الد هكر ا  ة بقال املاح اها ُآرهل أو" المالِ  وال بْا ُ  اُدا ِ  مكانُ إها ج بِ وُ 

 تلهف ما  ص القل أتلفه  تلهف بثفة   اوية أيضاا ال يسقط.



983 
 

َه بالذمى  - اة لها تعَّ  رَّف يف النواب : أحمه لص تومن الفروع المتعَّْ  بك ن الَز
هللصح لوهلل،  قا عنوه أربعني غنم مرَّت عليها آنة، الصاجب عليه شا ، ب ي   بعو ا

أ ق اأربعني غن ة  قه وباعها، ال ي    يهلل وال غي   يهلل  ال ي    يهلل 
 وعلل ال احل  شاٌ ، ما آقطد عنه الشا  م عُلقٌة بقمَّ ه.

ا، أن  الص قلنا: ان اليكا  جتب يف عني املاح وليي هلا تعلرٌق يف القمَّة أ م  ق
حمُ طهين ال ي  يف الشا  الد فيها اليكا ، حمقصح: توهلل يف تسعة وثالثني، ما يوهلل 

 فيها كله، لكن حمقصح: له تعلرٌق يف القُمة فنوُ هلل ال ي .
ملؤلف ما هكره ا :-وهذا الفرع الخامس-من الفروع بك نها تتعََّ بالذم   -

اٌح ولكن "  قا رجيٌن عنوه مدا ِ اُ مكانُ إها ج بِ في وُ  رُ عتبََ وال يُ بقصله أيضاا: "
 قا املاح لاحل ، احمسان عنوه  نوول فيه ماليني،  فنه يف مكان  ما أو ولعه 
يف مكان من ال يد، أحياحماا واحو يض   رف ملالا يقصح: ح  ال يضي  ألعه 
وآط ك اب من الك ب، وما شال اهلل مك   ه عامر ، بصعو أربعني آنة يُراج  

قا املاح،  هلل وال أ   ين  قا املاح جتب فيه اليكا  ع َّا مسألة ويف هلل وأو  
مضل وال يس أحمف به حصالا من وجص ه  جتب فيه اليكا  علل السنصات املالية، 
 وال يُع م، يف وجصب اليكا  امكان اأ ال، لكن امكان اأ ال مع ٌم يف ا  رال.

أين  ة،  يد ما أ رليعا  ص يقصح: واهلل أحما عنول مئة ألف لاير لاحلعة يف ال 
متَّ اهللصح ا ن،  ين أب علةَّ أن ُأ رهل زكا ا ا ن  حمقصح: ا ن ال أب علي  
أن ُ رهل لكنها واج ة علي ، فهة تس قر يف هم  ، ت علق بقم   اها وجو ا 
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أب علي  ا  رال، لكن أ ين الصجصب ال يُع م، فيه امكان اأ ال، أما م اشر  
 ا امكان اأ ال.ا  رال يُع م فيه

جصهبا ال يف " يعا يف و اُدا ِ  مكانُ إها ج بِ في وُ  رُ عتبََ وال يُ اهن قصح املؤلف: "
 وجصب ا  رال، يف أ ين الصجصب.

اة في الذمى  أن لها تعَّ َ بالذمى  -  :المسعل  السادس  مما يتعََّ بثب ت الَز
" المالِ   بْا ُ وال اُدا ِ  مكانُ إها ج بِ في وُ  رُ عتبََ وال يُ  ما هكره املؤلف بقصله: "

لص تلهف املاح، عنوه ماليني،  اية السنة اح ل ال يد مبا فيه من املاليني بعوما 
ا  متَّ اهللصح، اليكا  ثاب ٌة يف هم ه آصال تعوَّم أو فرَّط أو مل ي عوَّ أو مل يُفُرط، اليك

 .ُنها وجبتثاب ة يف همَّ ه؛ 
، زكا  اهلل صب والل ار فيه تفويين آيأش قا باب زكا  اهلل صب والل ار، باب 

عنوحما يف اهلل صب والل ار وقد الصجصب واآ قرار الصجصب، آنأش حمقكر تفويلها؛ 
يعا مسألة بقال املاح واها تلهف املاح هلا تفويين  اص ب اب زكا  اهلل صب والل ار 

حمه ثابٌد إخي صر هبا، أما آاحلر اأمصاح ف  هر  متام اهللصح لص تلهف املاح بعو هل  ف
 يف القمَّة.

اة بالم ت وال ما  ■ المسعل  اُخيرة في هذا البا  هي: هَ تسْر الَز
اةُ ماها قاح املؤلف  " تسْر بالم ت   قل  يناا يف ت"  ِ ََ ِر في التى  نِ يْ َالدى   والَز

د ال كة فال تسقط مبصته بين ت قل  يناا يف هم ه، واليكا  كالوين يف ال كة، واها كاحم
 الوين فإ ا مقوَّمة علل املياث.اليكا  ك
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 ين مقوَّمة علل الكفن وال الكفن مقوَّم عليها  الكفن، آ ق معنا قاح: "أب  
كفنه مقوَّماا علل  ين  وغيه"  قا ما ي علَّق بورآنا اليصم، وأحما أح  د   حمأ ق 

 بقية...
 آ  احم  اللهم و  وك، أشهو أن ال اله اال أحمد، أآ  فرك وأتصب الي .

 : َّاُسو 
َال:      ين  ين اهلل كاليكا  مقوٌَّم علل  ين ا  ميني س

: أ ال يُقوَّم أحو ا علل ا  ر م ساويان في  ا َّان؛ يعا لص عليه مئة ال  ا 
ألف  ين لشخص   مة، ومئة ألف زكا ، ومل ي ق، يف ال كة اال مئة ألف،  قا 

 يأ ق مخسني، و قا يأ ق مخسني.
* * * 

َال  منكم ال صليهلل يف كيفية عقو الكف  : حمرجصس
: ما أ رل ماها يقوو يف ال شهرو  ان كان يقوو يف ال شهرو فقلنا: ال  ا 

يق هض  نور الي ىن وبنور ا وحُيُلق اهبامها م  الصآطل  كقا وُيشي بس اب ه؛ 
 ال  يات هلل، والولصات الطي ات، السالم علي  أيها الن  ورمحة اهلل وبركاته.

ها كان يقوو ق ض الي ىن واليسرم ما أ نره يقوو ا، علل كين حاح:  قه أما ا
الكف اليسرم و قا كصعها فيق ض الكصي  كقا،   يضعها كد آرَّته، علل 

 املق ب واملسألة قلنا ا.
* * * 
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َال  : ما  ة حروف النوب س
، ا: ال أ رل، منها: "وا"، وا ى واه، وا كرماه، وا  لياله، وا ليفاه، ال  ا 

   ره،  قه "وا" من حروف النوب، لكن  ين يف غي ا  ا ن ال أ رل.
* * * 

َال ا ل وعة  مكُفر  س  :  قا يسأح عن حكم الوال  علل شخص  يكصن مع قوا
ُن هذا : ملين  قه املساحلين ال أرم أحمه من اهللسن أن ُأاب عنها؛ ال  ا 

يأش ويُطُ ق  ه، فهص، وحنن ُمي ه علل ما ك  السائَ قد يك ن في ذهنه شي ه 
ااصاب علل ما يف ه نه، وهلقا ملين  قا يُرج،  فيه ا، الف صم، وال حيُسن أن 

 ُأاب عنه  كقا.
* * * 

َال   : م،ن أبوح عروض جتار  بق ب  أو فضة  ين ينقط  اهللصح س
: ال ينقط  وآيأش يف باب عروض ال هار  أحمه ال ينقط  اهللصح بإبواح ال  ا 

 ال ابواح النقص  بعروض.العروض بنقص  و 
* * * 

َال  : اها ق ضد الوين  ين جت عه م  أ ين مال  وُ رهل اليكا  أو الوين لصحوه س
: الوين حمقو فهقا ُيكُ ين  قا، يف تك يين النهواب ُيك َّين  قا م   قا، ال  ا 

أما بالنس ة لل صح فإحمه كين شةٌل له حصله، املاح املس فا  ال ُيضمر ا، غيه يف 
ة اهللصح؛ يعا لص كان عنوك مئة ألف، وجالك مياث، املئة ألف مرت عليها مسأل
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آ ة أشهر،   جالك مياث مئة ألف أ رم، و ار عليها آ ة أشهر أ رم، 
 قه هلا حصهلا و قه هلا حصهلا، يف  اية السنة ما يليم  أن تُيُكة مئ ني ألف، ال 

 رم آ ة ألف اأو،،   تن مثر باأ اية السنة حق املئة ألف اأو، تُيك،ة املئة 
 أشهر، و قا لعلنا حُمشي اليه يف باب زكا  النقوين.

* * * 
َال  :  ين العم  بالنواب يصم الق ض أو بالنواب يصم الوين  س

: ال القل يمثهر واهلل أعلم أن العم  يف هل  حمواب كين آنة ؛ يعا السنة ال  ا 
  ، الق ض وقد أ ال  وليي وقداأو، فيها حمواب تُل د اليكا  علل حمفس

 الصجصب،  ص يل د الصجصب من متام اهللصح واهلل أعلم.
* * * 

َال : ا مام يقف عنو الرجين عنو  وره واملرأ  عنو وآطها، ما شأن الو   س
 أين يقهف ا مام عنوه 

 : ال أ رل.ال  ا 
* * * 

َال   : اللف من اليسار ا، الي ني  ين من جهة امليد أو املكُفنس
: أ من جهة امليد؛ أحمه يؤ ق من اليسار فيصل  علل الي ني،   من ال  ا 

 الي ني يصل  علل اليسار.
* * * 
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َال  :   يعقو ا كم عقوه س
 : ال أ رل.ال  ا 

* * * 
َال : الوين القل ينقص النواب  ين ُيور،ف  يقصح: الشخص امل اطين، أحمد س

، ا فالن آُو  ما ُيسُو  الوينل   يٌن علل شخص  مماطين وما يسُو ، كين آنة ي
 فهين جتب اليكا   

:  قه مسألة  الفية واملق ب أ ا جتب، لكن اها ق ض ها، اها ما ق ض ها ال  ا 
  الص.

* * * 
َال : و ين أكن أن يرج  الض ي يف قصله: ويشور فصقها ا، اأكفان"؛ أل فصل س

 اأكفان 
 ن،  قا ُيشو علل ال ر ان أو القطن،: أ ال أكن، لسه ما ُكُفن ا، ا ال  ا 
 ما ُكُفن.

* * * 
َال  : ما  ة تسهية القم س

: ت طي ه؛ يعا ول  ملالا ثصب أو ق اش أو شةل تُ طة املرأ  عنو ال  ا 
  فنها.
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* * * 
َال : يقصح: هكرمت جصاز قراي القم،  ين القوو قرال  القر ن ك ا يفعين ال عض س

  صر أثنال زيار ا بقرال  آصر  الفاكة علل الق
 : ال أ رل.ال  ا 

* * * 
َال  :  ين يف اليكا  من الفضة أو الق ب حصالن اهللصح س

 : حمعم ال بُو من متام اهللصح يف الق ب والفضة.ال  ا 
* * * 

َال  : ما كيفية حساب وكيفية ا رال اليكا  للراتب الشهرل س

 :  قه حمقكر ا ان شال اهلل يف باب زكا  النقوين.ال  ا 
* * * 

َال  :  ين أصز مساعو  اأقارب يف اليوال بنيَّة اليكا  س
 : ال أ رل.ال  ا 

* * * 
َال  : كيف حمس خرل القصاعو والضصابط من ]الروض املربه [  س
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: غال اا الضصابط ُتس خر،ل من ال عليالت، لكن أيضاا اآ خرال الضصابط ال  ا 
ب جصاب ُأكن أن ُأجي من ال عليالت ليي علل اطالقه، علل كين حاح ما عنول

  صاب  بقاعو   معينة، حمقصح: القاعو  كقا وكقا.
* * * 

َال  ملن  اليكا   :  قا يسأح عن ق اح أيب بكر س

: يأش معنا م،ن ج و وجصب اليكا ، أو ام ن  من  فعها يأش ان شال ال  ا 
 اهلل.

* * * 
َال من  اعها أو اقام ها:  ط ة العيو قاح املؤلف: "ا ا آنَّة"  ين املرا  اآ  س

 قه ،ين ا مام 
 : كال ا آنَّة، اقام ه من قه ،ين ا مام آنَّة، واآ  اعها آنَّة.ال  ا 

* * * 
َال  [31:35:31]: س

ُلن   قا فرٌل ل صل، يقصلصن: ال  ا 
 : املهلن  وامل

ُلن : السلطان. -
 امل

 واملهلن : ال  لر . -



991 
 

كاا له، ُملنُكه وان مل تكن مهلن  ف قصح ملالا يف آلطان  من السالطني:  قه ال لو
وتقصح: فالن  قه اأرض مهلنكهه ولص كاحمد م وصبة منه، ليي له عليها آلطان 

 لكنها مملصكٌة له.
* * * 

َال  [31:35:35]: س
: اها فات ا حمسان ثالث ركعات يف الوال  الرباعية، وأ رك م  ا مام ال  ا 

 الف القاعو ،  ة  وألي لل شهرو و قاركعة فإحمه ُيوُلة ركعة،   يقصم ويأش بركع
 الف قاعو  املق ب أحمه ما يأش به ا مام قضال، لكن يف مسألة ال شهرو قالصا: 
 ال شهرو يُراعل فيه عو  الركعات ب ض النمثر عن ا ها أو، وال ثاحمية اال يف ال شهرو

 فقط.
* * * 

َال  [31:39:34]: س
ولة  لهلل، يف اليصم القل حولد فيه :  قا حينئق   قه ُتس َّل معاال  ا 

 املعاولة تكصن قو ق ضد.
* * * 

َال  [31:39:12] :س
: كسب زكات  وُ رهل، ما ُ رجها من اأرض، ُ رجها حمقص ، جمرَّ  أحم  ال  ا 

  اهللد عليها فقو ق ض ها، الولهلل عليها يف حكم الق ض.
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* * * 
َال  [31:39:34: ]س

   الوين علل أقساط، كين شةل تق ضه: كين شةل تق ضه القل يُعطيال  ا 
 تُيُكه منه عين حسب ما مرَّ عليه عنو  اح ه.
* * * 

َال  [31:39:53]: س
، جياك اهلل ال  ا  : لص ما قُ هض  الص ما يف زكا  تسقط، اها ما ق ض ه أ الا

 ي اها زكي ه جياك اهلل  ي،   لص ق ض ه بعو هل  فال حاجة ا، زكا   ثاحمية، 
 يُكيه يف كين آنة وق ض ه بعو هل  ال حاجة أن تُعيو اليكا ، جميحلة.أحمد قلد: تُ 

* * * 
َال  [31:32:12]: س

: آيأش معنا أن اليكا  جتب ح  يف ماح الو ي، فالو ي لص كان عنوه ال  ا 
ماح فإحمه جتب اليكا  فيه عنوحما يف املق ب  الفاا لإلمام اأعمثم أيب حنيفة 

. 
* * * 

َال  [31:32:29]: س
 : الرهكاز يأش معنا أن الرهكاز فيه اخل ي يف قليله ويف كليه.ال  ا 
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* * * 
َال  [31:32:32]: س

 : الرهكاز ال ُيش ط فيه اهللصح، علل طصح يُيكَّل منق ا راجه.ال  ا 
* * * 

َال  [31:32:32]: س
 : ال أ رل اهلل أعلم.ال  ا 

 ك وأتصب الي .آ  احم  اللهم و  وك، أشهو أن ال اله اال أحمد، أآ  فر 
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 الدرس الثال  والعشرون

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اهلل و هلل، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني.

 أما بعد...
 .قاح املونف 

اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، و لل اهلل 
 وعلل  له وأ  ابه أمجعني. وآلم وبارك علل حم ينا ى و  

 اللهم اغفر لشيخنا ولصالويه، ولل سل ني يا رب العاملني.
،ُه اهلل تم،ع،ا،، -قاح املونف   : -ر،محه

اةِ  )با ُ   اُنعاِف( بَهيم ِ  َز
ٍَ  في َتِ بُ  َْرٍ  ِإِب  في َي بُ ف أَثَره، أو الح لَ  سائم ً  َانت إذا وَغَنمٍ  وبََ
َِ  من وعشرين َخْمسٍ  َِّ  في دونَها وفيما خاٍض،مَ  بنتُ  اُِب  شاةه، خمسٍ  َ
 وِستِّينَ  إحد  فيو  ُحْى ه، وأربعينَ  ستٍّ  وفي لَُب ٍن، بنتُ  و ال ين ِستٍّ  وفي

 زَاَدتْ  ف ذا ْىَتاِن،حُ  وتسعين إحد  وفي لَُب ٍن، بِْنَتا وسبعينَ  ستٍّ  وفي َجَذَع ه،
 لَُب ٍن، بنتُ  عينَ أرب َِّ َ في  م لَب ٍن، بناتِ  فَثالثُ  واحدةه  وعشرينَ  مائ ٍ  عَّ 
َِّ  وفي  . ُحْى ه  خمسينَ  َ
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َه )  َْرِ  من  ال ينَ  في وَيِ بُ ( فص  في  م ُمِسنى ه، أربعينَ  فيو  تَبيع ه، أو تَِبياه  الب
 َِّ َِّ  وفي تَِبياه،  ال ينَ  َ  مكانَ  لَب نٍ  وابنُ  هنا، رُ الذََ  وُيْ ِزئُ  ُمِسنى ه، أربعينَ  َ
َُ رًا ََّ ه صا ُ النِّ  َان وإذا َمخاٍض، بنتِ   . ُذ
َه )   شاتان، شرينَ وع وإحد  مائ ٍ  وفي شاةه، اْلَغَنمِ  من أربعين في وَيِ بُ ( فص

َِّ  في  م ِشَياٍه،  الثُ  وواحدةٍ  مائتين وفي  اْلَمالَْينِ  ُتَصيَِّرُ   ُ واْلُخَّْطَ  شاةه، مائ ٍ  َ
 .َال احدِ 

،ُه اهلل تم،ع،ا،، -قاح املونف  اةِ  )با ُ  :-ر،محه  اُنعاِف( م ِ بَهي َز
 :وهذا البا ، هذا تب يب فيه مسعلتان 

 املسألة اأو،: شرط وجصب اليكا  يف هبي ة اأحمعام. -
 املسألة اللاحمية: الصاجب يف ا بين. -

o    اة أو شرط وج أما المسعل  اُول  وهي شروط وج   الَز
اة في بهيم  اُنعاف فهي شرطان:  الَز

 و اللالثة: ا بين، وال قر، وال نم.الشرط اأوح: أن تكصن من اأجنا -
 الشرط اللان: أن تكصن آاحل ة. -

ٍَ  في َتِ بُ هكر املؤلف  قا بقصله: " َْرٍ  ِإِب  وَغَنٍم" وبََ
: أن تكصن من ا بين وال قر وال نم، فال زكا  يف غي ا، إذن هذا الشرط اُول

، أو يف غي هل .  فال زكا  يف اخليين ملالا
 ا ااصاميي، وال نم يو ين فيها الضأن واملاعي.وال قر قالصا: يو ين فيه
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 : أن تكصن آاحل ة.والشرط الثاني
 أَثَره" أو الح لَ  سائم ً  َانت إذاواملع م يف السصم هكره بقصله: "

اها كاحمد آاحل ة اهللصح، أو اها كاحمد آاحل ةا اهللصح، أو أكلره، يوهلل  قا و قا، 
انت سائمً  الح ل، أو أَثره" احمد  قه ا بين، أو ال قر، أو ؛ يعا اها ك"إذاَ 

ال نم آاحل ة، والساحل ة  رل املعلصفة، فإها كاحمد تع  و يف غقاحلها علل الرعة؛ 
 ترعل من املرعل، فهقه  ة الساحل ة؛ يعا ترعل امل ا .

 يعني الكل واُعشا  الغير الممََّ  . والمباح:
زكا   فهقه الأما اها كان  اح ها  ص القل يعلفها حيضر هلا الطعام والعلف، 

 فيها علل املق ب.
اها كاحمد معلصفةا يف بعض اأيام، وآاحل ة يف بعض اأيام، فاملع م يف هل  أكلر 

، أما اها كاحمد أكلر اهللصح "سائم  الح َل، أو أَثر الح ل"اهللصح؛ وهلقا قاح: 
 معلصفة، وأقله آاحل ة، فهقه ال زكا  فيها.

o ا أن  ة في بهمي  اُنعاف، وه و م  شرطه  ال  مهمٌّ أيًضا ل ج   الَز
 تك ن متخذًة لَّدر والنسَ، وهذا يخر  أمرين: 

  خيرل ما كاحمد م خق ا لل هار ، فهقه ال حم كلم عنها  نا، واأحكام
املقكصر   نا ال تنط ق علل هباحلم اأحمعام الد  ة عروض جتار ، أحكامها  

 كأحكام عروض ال هار  علل ما يأش يف باب عروض ال هار .
 ُص العصامين الد ت خق للع ين؛ ملالا عنوه بقر ا ق ا  مر الثاني:ا 

لل رث، فهقه ال زكا  فيها، أو عنوه ت خق لل  ين؛ عنو م ملالا مخي 
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من ا بين أجين ك يين ال ضاحل ، ك يين اأشيال، أو عنوه جصاميي ت خق 
 للركصب والنقين، مصجص   قا رأيناه يف بعض ال لوان.

 أف ال ي جد في ِمن أهَ الهند هنا 
حمعم، علل كين حاح يف بعض ال لوان رأينا جصاميي ت خق لل  ين والنقين، واهلل 

 أعلم.
 أن العصامين امل خق  للع ين ال زكا  فيها،  قه ثالثة شروط. المْص د:

 احم هينا من الشق اأوح و ص الكالم عن شروط وجصب اليكا .
 بَ، في اُ الشَ الثاني اآلن: بدأ في الكالف عن اُبَ، ما ال اجب

ر.  فَذ
َِ  من وعشرين َخْمسٍ  في فَي بُ "  َمخاٍض" بنتُ  اُِب

َِ  من وعشرين َخْمسٍ  في اهن يف "  "َمخاضٍ  بنتُ  اُِب
 بنت المخاض ما هي 

 بند املخاض ما هلا آنة من ا بين.
 وسميت بنت مخاض لماذا  

ُن بعد سن  الغالب أن أمها تك ن قد حمَّت  يعني ذات مخاض، قالصا: 
، حاماًل ماخضذات  ٍَ  .حم

 وهَ هذا شرط أن تك ن أمها حامَ 



998 
 

 ال، وااا  يد بند السنة هبقا.
 "خمس وعشرين" هَ ه  بداي  النصا  "خمس وعشرين" 

 ال؛ بواية النواب مخسة.
 ما دون الخمس وعشرين ماذا فيها 

َِّ  في دونَها وفيما"  شاةه" خمسٍ  َ
َِّ  " في  َم  شاةه" صار عندنا الخمس فيها   خمسٍ  َ
 شا .

 والعشر 
 شاتان.

 الخمس  عشر 
 ثالث شياه.
 عشرين  
 أرب  شياه.

 خمس وعشرين 
ا زكا   بند واض، يُ ك  الص مل يعو فيه من ال نم، من مخي وعشرين فواعوا

 ا بين منها، من ا بين.
اته من ماذا   دون الخمس وعشرين َز
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 من ال نم، و ون اخل ي من ال نم، ليي فيه زكا .
  ون اخل ي من ا بين ليي فيه زكا .اهن حمواب 

م    إذن نصا  اُبَ صارَ 
 مخٌي من ا بين.

 عرفنا ا ن اخل سة، العشر ، اخل سة عشر، والعشرون، واخل ي والعشرون.
 يصير عندنا بعد ذل  من خمس وعشرين، ست  وعشرين ماذا فيها  

ند ب بند واض، آ عة وعشرين بند واض، ثالثني بند واض، مخسة وثالثني
واض، ا، مخسة وثالثني وحنن مس  رون علل بند املخاض، و قا يس ل 

 الصقص، اأوقاص ما بني الفريض ني.
 مت  نترك بنت المخاض وننتَْ إل  غيرها 

 لَُب ٍن" بنتُ  و ال ين ِستٍّ  "وفي
 اهن مخسة وثالثني بند واض، آ ة وثالثني بند ل صن.

 هي ما له سنتان من اُبَ. بنت الَّب ن:
 لماذا سميت بنت لب ن 

عنو ا آن ني، أمها ولوت و رت اللنب؛  ارت ترل ، عنو ا لنب، فس يد 
، وليي  قا شرطاا، وااا  قا آ ب ال س ية.  بن ها  قه بند ل صن 
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آ ة وثالثني، آ عة وثالثني بند ل صن، أربعني بند ل صن، أربعة وأربعني بند 
 ، يقصح ل  املؤلف.ل صن، مخسة وأربعني بند ل صن، آ ة وأربعني

 ُحْى ه" وأربعينَ  ستٍّ  وفي"
 واهللهقة ما له ثالث آنصات.ُحْى ه"  وأربعينَ  ستٍّ  وفي"

 لماذا سميت ِحْى  
بقال ا:   يد  ،ُنها استحْت أن يطرقها الفحَ، وأن يحمَ عَّيها وتَر

قَّة، وليي شرطاا، وااا  ص آ ب ال س ية، اهن ثالث آنصات.  حه
  من ا بين تأ ق حماقة يكصن ع ر ا كم عنوك آ ة وأربعني

ر   َ الكالف السابَ بنت مخاض  يعني أنث  أف َذ  والحظ اَ 
 أحملل.

ر   بنت لب ن أنث  أف َذ
 أحملل.

َّها اةَ  : ا رال ا حماث، وال خيرل القكصر اال يف ثالث مساحلين اُصَ في الَز
 آ أش ان شال اهلل قري اا.

 ا حماث؛ بند واض، بند ل صن، حقة، أحمه ال خُيرل يف اليكا  اال أما اُصَ:
 أحملل ع ر ا ثالث آنصات.
 سبع  وأربعين ما فيها 
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قة، واحو وآ ني  قه  ة الد  قة، آ ني حه قة، مخسني حقة، مخسة ومخسني حه حه
 َجَذَع ه" وِستِّينَ  إحد  وفيحمن قين فيها ا، فريضة أ رم قاح: "

ر أف أنث    "جذمَع " َذ
 أحملل.

م من العمر، ن م عمرها لهاَ   خر  اآلن ناق َ 
ن،ا أرب  آنصات، ال يصجو آن أعلل من  قا أب ا راجه.  أرب  آنصات،  رجن

 أعَّ  سن ي ب إخراجه ه  ماذا  
 أرب  آنصات.

واحوم وآ ني، واثنني وآ ني، ثالثة وآ ني، مخسة وآ ني، آ عني، كلها 
 ما زلنا نيمس  رين علل ااقعة هات اأرب  آنصات ا، أن حموين ا، مخسة وآ ع

 علل ااقعة، آد وآ عني حمن قين من ااقعة.
 ماذا نْ ل في الست وسبعين 

 لَُب ٍن" بِْنَتا وسبعينَ  ستٍّ  وفي"
م عمرها  "بِْنَتا  لَُب ٍن"، وبنت الَّب نَ 

 آن ان.
بند ل صن ا،  ثن ان من بنات الل صن، وحمس  ر يفلَُب ٍن"  بِْنَتا وسبعينَ  ستٍّ  في"

 ل بن ا ل صن.ال سعني وحنن خنرُ 
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 إذا وصَّنا واحد وتسعين ماذا نخر  
ْىَتاِن" وتسعين إحد  "وفي قاح:  ُح

م   "حْتان"، والحْ  عمرهاَ 
ثالث آنصات، فنخرل ثن ان من ا حماث من ا بين كين واحو  ع ر ا ثالث 
آنصات، وحمس  ر يف اهللهق ني ا، املئة، أو حمييو أيضاا مئة وعشرين، وا، املئة 

ق ني، فإها  ارت مئة وواحو وعشرين.وعشرين وحنن   خنرل حه
 لَب ٍن" بناتِ  فَثالثُ  واحدةه  وعشرينَ  مائ ٍ  عَّ  زَاَدتْ  ف ذا"

 مئة وواحو وعشرين خنرل ثالث بنات ل صن.
م عمرها   وبنت الَّب نَ 

  الث بنات لب ن".آن ان، "
 بعو هل ؛ بعو املئة وواحو وعشرين يف قاعو  تس  ر اأمر عليها.

 الْاعدة  ما هي هذه
َِّ  في  م" َِّ  وفي لَُب ٍن، بنتُ  أربعينَ  َ  ِحْى ه" خمسينَ  َ

 فصار عندنا في مو  و ال ين ما تْ ل ن 
قة.  مئة وثالثني فيها بن ا ل صن وحه

 لماذا بنتا لب ن 
 أربعني وأربعني  قه واحمني، وزه  عليها مخسني  ار مئة وثالثني.
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 في مو  وأربعين 
ق ان وبند ل صن.  حه

 ا ِحْتين لماذ
 مخسني ومخسني  قه مئة، وأربعني خنرل فيها بند ل صن، وعلل  قا فقهي.

، قو أ    يف عو   من اأعوا  أحمه يولهلل القس ة، يق ين القس ة علل  وقو خييَّ
 مخسني، وعلل أربعني، ملين: املئ ني.

م فيها   فالموتانَ 
 .ا بين خييَّ بني أرب  حقال أو مخي بنات ل صن.  قا بالنس ة ليكا 

و قه املساحلين م نا ا علل النقين، وعلل اهللفظ،  الص كفظ أن  قا فيه كقا؛ 
أن م نا ا علل النقين وال صقيف، تضعها يف جووح، أو جتو ا مصجص   يف بعض 

 الك ب مصجص   يف جووح، وكفمثها علل  قا اأآاو، وم نا ا علل النقين.
  ََْه إل  با  َز -رَِحَمُه اهلُل تَََعاَل - م انت اة اة البْر، "فص  في َز

ر فيه مسعلتين:  البْر" وَذ
 املسألة اأو،: الصاجب يف ال قر. -
 واملسألة اللاحمية: حكم ا رال القكصر، م  أيئ ا رال القكصر. -

اة البْر فْال:  أما إخرا  َز
َه""  فص
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َّها مبني  عَّ  قاعدٍة واحدة ال تتغير، ماذا قال فيها  اة البْرَ   َز
َْرِ  من ال ينَ   في وَيِ بُ "  تَبيع ه" أو تَِبياه  الب

 وال  ي  وال  يعة ما له آنة.
م تخر    عندك  ال ين من البْرَ 

 رل بقر    ي  ع ر ا آنة، أو ثصر ع ره آنة؛ يعا هكر أو أحملل ليي  ناك 
 مشكلة،  قا املصل  أيئ فيه ا رال القكر، وأيئ ا رال اأحملل.

 ُمِسنى ه" أربعينَ  وفي"
م فيها تسع     و ال ينَ 

 ت يٌ  أو ت يعة.
 أربعني فيها مسنة، واملسنة هلا آن ان.

م    بْرة عمرهاَ 
ع ر ا آن ان، وعلل  قا  الص تس  ر ال قر علل  قه القاعو ؛ اللالثني فيها 

 ت يٌ  أو ت يعة، واأربعني فيها مسنة.
 "وفي ستيِّن تبيعان" وهلقا قاح:
 .تبيعانُنها  ال ين و ال ين فيها  الص؛ 
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َِّ  في  م" َِّ  وفي تَِبياه،  ال ينَ  َ  ُمِسنى ه" أربعينَ  َ
روا الْاعدة من اُول، قال ا: ي ب  ال ين من البْر  َال: لماذا ما َذ وهنا س
تبيا، وفي أربعين مسن ، وفي ستين تبيعان، هَ هذه ال بد منها أف يستغن  

ن مسن ،  م في  ي أربعيعنها ل  قال: في  ال ين من البْر تبياه أو تبيع ، وف
َ أربعين مسن ي زئ أف ال    ََ  ال ين تبياه وفيَ 

 ص علل كين حاح باب زكا  ال قر كله علل  قه القاعو ، ولكن اأ  اب كلهم 
 يقكرون  قا،  ين له معىن  اص؛ يعا حكم و لف 

 ليي له حكم و لف، والهلل 
أحما عنوما رجعد  أحمه مل يقين أحٌو من الفقهال، وفعالا  َان قال لي أحدهم:

لك ب الفقهال ما تكا  جتو أحو هكر  قا، يقصح: يف ثالثني ت يٌ  أو ت يعة، ويف 
الس ني ت يعان، وال يقصلصن: أو ت يع ان؛ يعا يكا  يكصن اط ال الك ب كلها علل 

  قا آ ني فيها ت يعان، وال يقصلصن: أو ت يع ان.
 هَ ي زئ في الستين تبيعتان أف ال  ما رأيكم 

يل، بين اأ ين ا رال ا حماث ك ا هكرحما، ولكن  قا أمٌر جرم عليه الفقهال، أ
 حلة.وت ابعصا عليه، ال ملعىنا مقوص ؛ يعا ال يقووون  نا ا رال ال  يعة، ال  يعة جمي 

 :اآلن ننتَْ إل  ما ي زئ فيه إخرا  الَذ ر 
 اُصَ إخرا  اُناث أف إخرا  الَذ ر 

 ا حماث.
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 إال في  الث مسائَ، ما هي ال ي زئ إخرا  الَذ ر 
 هنا" الذََرُ  وُيْ ِزئُ "

 "هنا" أين هنا 
 يف ال قر.

َّها   في البْرَ 
ال، يف اللالثني و ة ت يٌ  أو ت يعة،  قا املصل  اأوح القل أيئ فيه القكر، 
القل  ص ال  ي  ما له آنة، فيهيئ  قا املصل  اأوح القل أيئ فيه ا رال 

 القكر.
 َمخاٍض" بنتِ  مكانَ  لَب نٍ  وابنُ " املصل  اللان: -

 ، في ا أوج نا فيه بند واض الد هلا آنة واحو  اها مل يكن عنوه بند واض 
فيهصز أن خيرل القكر، لكن يعصهض ا رال القكر بالييا   يف السن، فيخرل مكان 

 بنتِ  كانَ م لَب نٍ  ابنُ بند املخاض الد هلا آنة خيرل هكر، لكن له آن ان "
  قا املصل  اللان، و قا عنو عوم وجص  بند املخاض. َمخاٍض"

َُ رًا". ََّ ه النِّصا ُ  َان وإذااللاليت: " -  ُذ
َُ رًا"  ََّ ه النِّصا ُ  َان وإذا" ليي عنوه اال القكصر، فيهيئ ا رال هكر ُذ

منها؛ أن اليكا  شرعد مصاآا  علل الفقرال، فال حمضر بواحب املاح وحمليمه أن 
 يخرل، وااا خيرل مما عنوه من القكصر.يش ل من غيه ل

ره الشيي   في النظم اآلجري قال: (03::0الفضَ)وهذا َذ
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 وجتيئ القكصر يف ثالث مساحلين  وال اقة با حماث
 ابن ل صن جميئ لفقو بند واض وت يعاا أبوه 
 والم ضا الثال ، ماذا يْ ل الشيي 

 عن اللالثني، وفي ا كان حموابه القكصر فهص بان،.
  قال:ر فيه مسعلتين اة الغنم، وَذ َه" الفصَ في َز  : "فص

 املسألة اأو،: الصاجب يف ال نم. -
 واملسألة اللاحمية: حكم اخللطة، وأثر اخللطة يف اليكا . -

 :فإن ال نم  ون اأربعني ال زكا  فيها. أما ال اجب في الغنم 
م   يعني نصا  الغنمَ 
 حمواب ال نم أربعصن.

َه )": قاح   شاةه" اْلَغَنمِ  من أربعين في وَيِ بُ ( فص
اهن  وفي ا  و ا ال زكا ؛ أحمه  ون النواب، شاةه" اْلَغَنمِ  من أربعين في وَيِ بُ "

 حمواهبا أربعصن.
والشا   ص جقي لأن أو ثا ماعي، الشا   نا املقكصر   ة الشا  اجمليحلة يف 

 األ ية.
م   والم زئ في اُضحي  من الغنم من الماعزَ 

 ثار من املاعي.جقي لأن و 
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م عمره  م َ   ال ذع الضعن ما لهَ 
 آ ة أشهر.

م عمره   والثني من الماعزَ 
 آنة.

اهن اها أرا  أن خيرل شا ا اما أن خيرل ما له آ ة أشهر من الضأن، أو ما له آنة 
 من املاعي.

 ما ه  الفرق بين الضعن والماعز  تعرف ن الفرق بين الضعن والماعز 
 ، وأ ين الشأن يفرقصن بينه ا.له شعر: الماعزو  ،لها ص  : الضعن

م فيها    م أربعين، خمسينَ 
شا ، آ ني، شا ، تسعني شا ، مئة كم  شا ، مئة وعشرين شا  ا، مئة وواحو 

 وعشرين.
م فيها   المو  واحد وعشرينَ 

 شاتان" وعشرينَ  وإحد  مائ ٍ  وفي"
ساحلين عاا، وعو  من امليف مئة وواحو وعشرين شاتان، قاح ال هصش: امجا"شاتان" 

 السابقة فيها امجاي.
 :وهنا نشير إل  أن مسائَ اُجماع عَّ  قسمين 

 مساحلين معلصمة من الوين بالضرور . -
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 ومساحلين يعرفها الفقهال. -
ملين  قه املساحلين لص تسأح أل عاُمة تقصح له: كم الصاجب يف مئة وواحو وعشرين 

 من ال نم  
لص تسأح طالب العلم أكن ما مس  ضر  يقصح ل : ما أ رل،  هلل أم ال  بين

 قه املسألة، فهقه مسألة امجاعية، لكنها ليسد مما ُعلهم من الوين بالضرور ، 
 ويف مساحلين امجاعية معلصمة من الوين بالضرور .

 مئة وواحو وعشرين فيها شاتان، ويس  ر علل الشاتني ا، مئ ني.
م   موتين فيهاَ 

 شاتان.
م فيها   موتان وواحدَ 

 ِشَياٍه"  الثُ  وواحدةٍ  مائتين وفيح: "قا
 مئ ني واثنني ثالث، ثالوئة ثالث.

 مت  ننتَْ من الثالث 
َِّ  في  مقاح املؤلف: "  شاةه شاة" مائ ٍ  َ

فإها  ار عنوحما أربع ئة فيها أرب  شياه، مخس ئة مخي شياه، آ  ئة آد شياه،  
 مخس ئة وتسعة وتسعني مخي شياه.

َل    إل  مسعل  الُخَّط . -ُه اهللُ تَََعاَل رَِحمَ - م انتَْ الم
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 بضم اخلال.قال البه تي: 
ر في م ضٍا آخر  رت هنا ولم ُتَذ رت هنا لماذا  لماذا َذ  والُخَّط  هذه َذ
، والَّ  قا أوح اأبصاب، آيأش معنا ملالا زكا   ممكن واحو حنن آ ق معنا ملالا

أن  ليكصات، هُكهر،ت  ناعروض ال هار ، آيأش معنا زكا  النقوين، وغي ا من ا
 اخللطة ال أثر هلا اال يف  قا املصل .

اخلُلطة ااا يقوو هبا  نا اخلُلطة يف هبي ة اأحمعام فقط، وأما ما عوا ا فال يؤثر 
 اخللط وال ال فريق،  الص.

ان عندك مو  درهم من الفض ، النصا  موتين، نصا  الفض   يعني ل َ 
ٍ  واحدة، هَ موتين، عندك مو  درهم، وعندي مو   درهم، وجمعناها في شَر

اة أف ال   فيها َز
ال زكا  فيها؛ أن اخلُلطة ال تؤثر، ما  ام أن  قا مل  ل  مئة  ر م ما علي  
زكا ، أحما املل  عنول مئة  ر م ليي علةَّ اليكا ، ااا تؤثر اخلُلطة يف هبي ة اأحمعام 

 فقط.
 َال احِد" اْلَمالَْينِ  ُتَصيَِّرُ  واْلُخَّْطَ ُ : "قاح 

اخلُلطة يف هبي ة اأحمعام توي املالني كالصاحو آصال كاحمد ُ لطة أعيان، أو ُ لطة 
 أو اف.

ي     ُخَّط  أعيانَ 
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أحما وأحمد حمرو  حمشصف لنا أربعني من ال نم، حمقصح: بكم  قا القطي   قاح:  قا 
، فأحما  فع  دالقطي  أربعني من ال نم أبيعه لكم ملالا خب سة  الف لاير ملالا

حموفها، وأحمد  فعد حموفها، و ارت  قه اأغنام مملصكة لنا ملكاا مشاعاا، 
.  و ارت ترعل يف املرعل، وحموف راتب الراعة علي ، والنوف علةَّ ملالا

اة أف ال   هذه اآلن اُربع ن من الغنم فيها َز
 فيها زكا ، والهلل.
 عشرون أحما واياك، أحمد عنوك عشرون من ال نم، وأحما عنول :أو ُخَّط  أوصا 

من ال نم، قلنا: بواح ما كين واحو يعا يوف  راتب للراعة، وخي ص برعاية أغنامه 
مجعنا ا م  راي  واحو، و الص  ار م ي ها، ورعيها، وحل ها، وكين شةل يف 

 مكان  واحو.
اة أف ال    فهنا عشرون من الغنم ل ، وعشرون من الغنم لي، هَ فيها َز

أن  لطة توُي املالني كالصاحو بشرط، يش طصنحمعم، فيها زكا ؛ أن اخلُ  ال  ا :
تكصن  قه اخللطة فيها اش اٌك يف املرا  و ص امل يد؛ يعا مكان م ي ها واحو، لص  
كاحمد ترعل م  بعضها اها جال الليين أ قحما  قه يف حمثي ، و قه يف حمثي ، 

 .فهقه ال تع م ُ لطة مؤثر ، ويوي  الص كين واحو ينمثر فيه ماٌح مس قين
را ، واملسر  و ص املكان القل جت    فيه للق اب 

ُ
اهن ال بو من االش اك يف امل

لل رعل، واثلب و ص مصل  اهلللب، والف ين بأال خي ص بطرل أحو املالني؛ يعا 
ال يكصن يف ف ين يطرل  قه، وف ين يطرل  قه، ال، ف لها واحو، واخلامي 

 املرعل و ص مصل  الرعة.
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 ني كالصاحو.اخلُلطة توُي املال
المالين أف ال   والُفرق  تصيِّر المالَ 

شخٌص عنوه عشرون من ال نم يف املوينة، وعشرون من ال نم يف  يعني مثاًل:
 مكة، وعشرون من ال نم يف بلو  ثاليت.

ال، الفرقة توُي املاح كاملالني، فال أب عليه أن ييكة، وال أثر للُخلطة، وال 
 ام.لل فريق يف غي هبي ة اأحمع

ط عاا اخلُلطة أيضاا يش ط فيها أال ُ لط فراراا من اليكا ، قو  لط فراراا من اليكا ، 
 فهين  قا ُ لهطد فراراا من اليكا  تسقط اليكا  أم ال  

اة   َي  تخَّر فرارًا من الَز
عنوحما  قا عنوه أربعني، و قا عنوه أربعني اها اق ب اهللصح قاح: خنلطها؛ لكيال 

شا  واحو ، لص كاحمد م فرقة لصجب فيها شاتان، فهقا ال أصز أن  جتب علينا اال
 ُأ   بني مف ل، وال أن يفرل بني جم     شية الووقة.

َل   اة الحب   والثمار: -رَِحَمُه اهلُل تَََعاَل -انتَْ الم يس يه و  إل  با  َز
  ابعض العل ال "باب زكا  اخلارل من اأرض"؛ أحمه أعم، آيقكر املؤلف فيه زك

 اهلل صب والل ار، و ة أ ين ال اب، وزكا  املعا ن والركاز، وزكا  العسين.
 بوأ أوالا باهلل صب والل ار.
 ط عاا شروط  قا ال اب.
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    هذا التب يب هذا اُول الكالف فيه عن شروط ال ج  ، وهي  ال
 شروط:

 .الشرط اأوح 
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اةِ  )با ُ   (والثمارِ  الحب  ِ  َز
َِّ  تً قُ  ها ول  لم تكنْ َِّّ َُ    ِ في الحب   بُ  ِ تَ   رٍ مْ َتَ   رُ خَ دى ويُ  كالُ يُ  رٍ مَ  َ  ا، وفيَ 
 العافِ  مرةُ  َ  م  ضَ ، وتُ راقيٍّ عِ  ٍَ طْ رَ  مائ ِ ت  وسِ   ه ألْ  هرُ دْ قَ  صا ٍ نِ  َّ غُ بُ  عتبرُ ، ويُ بيبٍ وزَ 

َِ  بعُضها إل  بعضٍ  ال احدةُ   رُ بََ تَ عْ ، ويَُ رَ سه إل  آخَ نْ ، ال جِ النصا ِ  في تكمي
اةِ  ج  ِ وُ  تَ قْ ا له وَ  ًَ َُّ مْ مَ  النصا ُ  أن يك نَ  ه كتسبُ يما يَ ف بُ  ِ فال تَ  ،الَز
َِ  مِ البطُ َ  باحِ مُ من الْ  يهِ نِ  تَ ه، وال فيما يَ ادِ صَ ه بحَ ذُ خُ عْ أو يَ  الَّْاطُ   رِ زْ وبِ  والزىْعَب

 ه.في أرضِ  تَ بَ  نا ول  نََ َقطُ 
َه  ه بهما، ف ن أرباعِ    ُ  اله مَعها و ، ونصفُ  ٍ نَ َْ فيما ُسَِْي بال مُ  ره شْ عُ  بُ  ِ ( يَ )فص

 الحُ صَ  وبدأَ  ب  حَ لْ ا دى تَ ، وإذا اشْ شرُ العُ  َِ هْ ا، وما ال َ عً فْ هما نََ ا فبعَثرِ تَ اوَ فَ تََ 
اةُ بَ جَ وَ  رِ مَ الثى   تْ َِّفَ ، ف ن تَ رِ دَ يْ بََ الْ  ها فيَِّ عْ  َ إال بِ  ج  ُ ال ُ  ر  ِْ ستَ ، وال يَ ت الَز
ها، مالكِ  دونَ  اُرضِ  رِ جِ ستعْ عَّ  مُ  رُ شْ العُ  بُ  ِ ، ويَ تْ طَ َْ منه سَ  دٍّ عَ تََ  ه بغيرِ قبََّ 

 .هرُ شْ ا ففيه عُ يًّ راق عِ اًل طْ رَ  ينَ تِّ وسِ  مائ ً  َِ سَ من العَ   اته ه أو مَ كِ َّْ من مُ  ذَ خَ وإذا أَ 
ثيرِ في قَّيَِّ  سُ مْ خُ ، ففيه الْ  ِ ال اهَّيى  نِ فْ من دَ  دَ جِ ( ما وُ َازُ )والرِّ    . هه َو

اةِ  )با ُ   (والثمارِ  الحب  ِ  َز
 ها"َِّّ َُ   لحب  ِ في ا بُ  ِ تَ 

: أن يكصن اخلارل من اهلل صب، و قا ال يفرل فيه بني حبٍّ إذن الشرط اُول
 و  ر، اهلل صب كلها، أو من ماها 

 ا" تً قُ  ول  لم تكنْ "
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َّها"املؤلف قاح: "  وأتل "بكلها" لل أكيو،  هلل أم ال   في الحب  َ 
 فشمَ الْ ت وغيره أف لم يشمَ  

 كين القصت.
 "ول  لم تكن ق تًا" طيب لماذا يْ ل: 

 اشار  ا، اخلالف، فهنا أحمد تعرف أن  ناك قصح   ر ال يصجب اال يف القصت.
 وما  مرة الخال   من يعطيني مثال عَّ  حبٍّ سيندر  في هذا الخال  

 اأشنان، ما ال يُطع،م أ الا  قا يو ين يف اخلالف ملين اُأشنان.
 الحب   التي ال تْتات بين الناس مثَ ماذا  

يعا الشعي يف  قا اليمان حمقصح: احمه ما يق ات عا  ا ممكن، لكنه يف زما م قصت، 
اهلل ة السص ال ملالا اهلل ة السص ال أو الس سم، الس سم ليي قصتاا، واليي صن فيه 

  الف وكقا، ح  هُكهر  الف يف املق ب، فلعلنا حمعوح عنه.
اة أف لي اة طيب اُرز ما رأيكم في اُرز  اُرز فيه َز  س فيه َز

فيه زكا ، ح  ولص مل يكن قصتاا،  ص قصت ا ن يف زماحمنا، لكن ح  ما مل يكن 
 قصتاا ففيه اليكا .

 ولص مل تكن قصتاا، قاح: كالك صن. قال البه تي في ]الروض[ قال:
 تعرفصن الك رصن، معروف.

اة ما ه    الن ع الثاني مما ت ب فيه الَز
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" َِّ  "كالُ يُ  رٍ مَ  َ  وفيَ 
ر، الل ر ما يف كين الل ار، قاح: اهلل صب كلها، أما الل ار فال بو من اج  اي الل 

 شرطني.
 ما هما الشرطان 

 " َِّ  "رُ خَ دى كال ويُ يُ  رٍ مَ  َ  وفيَ 
 الكيين واال  ار.

 "بيبٍ وزَ  رٍ مْ َتَ ملَّين له املؤلف مبلالني قاح: "
 ما معن َ  نه ُيكال  

واي، ين فيه  ة وحوات الكيين كاليعا جترل العا   يف أن وحو  قياآه وال عام
 واملُو، والصآق، وحنص ا.

 واملرج  يف الكيين ا، عرف املوينة.
َل  هذه المسعل   رها الم  وهذه أين َذ

هكر ا يف باب الربا، قاح: "ومر ر الكيينه ا، عرف املوينة، والصزن ا، عرف مكة 
 .يف زمن الن  

اة أف ال   فالتمر هَ فيه َز
 أحمه رمبا يف زماحمنا ي اي بالصزن، لكنه مكيين.فيه اليكا ، م  

 من يعطينا مثال آخر عَّ  المكيَ  
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 .الق هلل، الق هلل من اهلل صب، احم هينا من اهلل صب
 اليبيب من الل ار و ص مكييٌن.الزبيب، 
ر ، حمعم، تو ين فيه اها كاحمد مكيلة وموَّ  "َتمٍر وزبيب"قاح املؤلف:  "ويُدىخر"

 الا اليبيب  ص عنٌب جمفف، اها كاحمد مو ر  ما اها كاحمد تكاح وتو ر، أن أ
وجوت أ م فرقصا بني ما يوَّ ر؛ يعا بط عه، أو كان يوَّ ر با اه الناو له، ال 

 أ رل اهلل أعلم.
، وبندق"بأمللة أ رم، قاح: " ملَّين ال هصش  ٍَ  مكسرات ول ٍز، وفست

  قه.
 " :ه ألْ  هرُ دْ قَ  صا ٍ نِ  َّ غُ بُ  عتبرُ ويُ الشرط اللان " 

 الشرط الثاني: بَّ غ النصا ، وهذا سبَ أف لم يسبَ 
 آ ق.

 في أي م ضا 
: "ت ب شروطه خمس : حري ه، إسالفه، ومَّ  يف شروط وجصب اليكا ، قاح

 "نصا ٍ 
 فيع م بلصغ النواب.

 والبح  في النصا :
 .يف قوره :  أوالا
 .ثاحمياا: يف تك يله من أ ناف 



1018 
 

ان عندك مثاًل أصنا ، عندك عنب،  عندك تمر، وعندك بُر، وعندك إذاَ 
َ صنٍ  ل حده   شعير، هَ تكمَ النصا  منها، أف ينظر فيَ 

 "راقيٍّ عِ  ٍَ طْ رَ  مائ ِ ت  "قدره أل ه وسِ بوأ أوالا بقور النواب قاح: 
" راقيٍّ عِ  ٍَ طْ رَ  مائ ِ ت  "أل ه وسِ  قا  ص النواب، و" راقيٍّ عِ  ٍَ طْ رَ  مائ ِ ت  "أل ه وسِ 

لَْيَس ِفيَما ُدوَن َخْمَس  »: ن   م أ قوا  قا من حوييت ال
  . «َأْوُسَ َصَدَق 

 والصآق آ صن  اعاا، فيوي عنوحما آ  ئة  اي.
 والمعتبر ه  ال زن أف الكيَ هنا  

، -املع م  ص الكيين، وأما تقويره بالرطين العراقة قاح ال هصش  : -ُه اهلُل تم،ع،ا،، ر،محه
الُم اايو صزن ل  فظ وتنقين، وتع م بوالصآق والواي واملو مكاييين حمُقهل،د ا، ال

الرزين، وغي الُم اايو ينمثر فيه ا، الواي؛ يعا ما يساول مخسة أوآق، الد 
  ة ثالوئة  اي.

 ضم اُصنا  هَ تضم أف ال 
 عنوحما لم الل ر ، ور  العام الصاحو. -
 وعنوحما لم جني  ا، جني. -

 بعُضها  دةُ ال اح العافِ  مرةُ  َ  م  ضَ وتُ : "أما بالنس ة لل ر  العام الصاحو قاح
َِ  إل  بعضٍ   "النصا ِ  في تكمي
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يعا لص كان بعض اأ ناف ين ىل ملالا مرتني يف السنة، فإحمنا حمضم  قا ا،  قا، 
فلص أحم ىل يف املر  اأو، ملالا ثالثة أوآق، ويف املر  اللاحمية ثالثة أوآق، ف هب 

 اليكا  أو ال جتب  
 ن  قا أحمه ال ُتض،م ور  العام ا، العام الالحق.جتب اليكا ، وُعلهم م

يعني مثاًل تنتج في السن   ال   أوسَ، والسن  الْادم  تنتج  ال   أوسَ، هَ 
ي في السن  الْادم    يَز

 ال ييكة، وااا تضم ور  العام الصاحو.
هَ ُيضم جنس إل  آخر، مثاًل: عنده تمر، وعنده بُر،  ال   أوسَ تمر، 

 َ من الُبر هَ تضم أف ال و ال   أوس
 "رَ سه إل  آخَ نْ ال جِ  قا قاح املؤلف: "

نس "ال جفال ُيضم جنٌي ا،   ر، وُعلهم من  قا ملا قاح: "ال جنسه إل  آخر" 
أن اأ ناف، أن أحمصاي ااني ُيضم بعضها ا، بعض أو ال  ُيضم؛  إل  آخر"

وآق متر متر آكرل، و  وهلقا لص كان عنوه ملالا خيرل وآق ملالا متر عهص ، ووآق
 الص، ووآق متر برحة، و كقا ح  أك لد مخسة أوآق، فإحمه أب عليه أن 

 ييكة.
اةِ  ج  ِ وُ  تَ قْ ا له وَ  ًَ َُّ مْ مَ  النصا ُ  أن يك نَ  رُ بََ تَ عْ ويَُ الشرط اللاليت: " -  "الَز

ال جتب اليكا  اال علل م،ن وج د اليكا ، أو بوا  ال  الل ر اش و اهللب، وبوا 
 ر و ص يف ملكه، أما لص متلَّكه بعو هل ، فال زكا  فيه. ال  الل 
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 ما مثال تمَّكه بعد ذل  
 إنسان عنده مزرع ، نعطيكم مثال ينطبَ عَّيه الشرط:

احمسان اش م ميرعةا فيها خنيين، اش ا ا بعو  هصر الل ر ، وق ين بوو الوال  فيها 
و هل  بوت ، وبعاش م امليرعة كلها، بعو بوو الل ر ، وق ين بوو الوال  فيها

 الوال  و ة يف ملكه،  ين عليه أن ييكة أن اليكا  علل اأوح 
عليه أن ييكة ما  ام أن الوال  قو بوا يف ملكه اها كاحمد  قه الل ار قو يعا 

 اش طها، أو متلكها ل كصن له.
 : اش م  قه امليرعة، واش م امليرعة بنخلها وور ا بعوالص رة الثاني  عكسها

   فيها، فهين عليه اليكا  أم ال بوو الوال
 حمقصح: ال تكصن اليكا  عليه.

َل   ر الم  أمثًَّ  لذل : -رَِحَمُه اهللُ تَََعاَل -وَذ
 "ه الَّْاطُ كتسبُ فيما يَ  بُ  ِ فال تَ قاح: "

بالنس ة لل سألة السابقة قلنا: اها اش م امليرعة بعو بوو الوال  ا ن يعا بوا 
 صا  قا امللاح،  الص، بوا ل اشكاح امس صه، ل اشكاٌح يف  قا امللاح، فامس

 فلنأ ق أمللة املؤلف.
 "ه الَّْاطُ كتسبُ فيما يَ  بُ  ِ فال تَ هكر املؤلف أمللةا قاح: "

شخص يأش لواحب امليرعة يقصح: أحما أتص، ال قاط  قه الل ار، علل "الَّْاط" 
صن ل يك أن   ق منها مخسة أوآق، ميرعة ك ي  فيها ملالا مئة وآق، قاح: أحما
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منها ال قط ويكصن أجرش علل االل قاط مخسة أوآق، فال قط وأ ق مخسة أوآق، 
  ين عليه أن ييكيها أم ال 
 ""فال ت ب فيما يكتسبه الَّْاطليي عليه أن ييكيها، قاح: 

 ه"ادِ صَ ه بحَ ذُ خُ عْ "أو يَ 
يعا ملالا يقصح: أحما أحوو ل   قا الق هلل علل أن يكصن ل منه ملالا  "حصاده"

سة أوآق مقابين اهللوا ، فهقا الشخص القل يأ ق  قه اخل سة أوآق مخ
  وا ه أجر ا هللوا ه ليي عليه اليكا  فيها.

 "باحِ مُ من الْ  يهِ نِ  تَ وال فيما يَ "
 قه ثالث ورات ملسألة اش اط أن يكصن النواب مملصكاا له وقد وجصب اليكا  

 امل ا . من يهأ ن في ا وال  وا ، يأ قه أو اللقاطفي ا يك س ه 
 المباح"  من "ي تنيه معن  ما

  قا من هىنف اليكا ، فيها جتب الد الل ار بعض فيها ال ابات من غابة   ا، ه ب

اة عَّيه هَ جنا ا، متلكها الوال  بوو بعو واراا ال ابة  فيها  الَز
 فيها. اليكا  عليه ليي
 َل  ومثَى   فْال: اتاتالنب هذه من بعمثَّ ٍ  المباح من ُي ن  لما الم

َِ  مِ َالبطُ "  "والزىْعَب
 بصزن جعفر و ص شعي االين، قاله يف ]الروض[.
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  نا"َقطُ  رِ زْ وبِ "
  قه ثالث أحمصاي من الن اتات، ارجعصا وا لصا ما  ة.

 ه"في أرضِ  تَ بَ ول  نََ "
 :َل  لها ص رتان رها الم  هذا المسعل  التي َذ

 أن يأ ق ا من امل ا . -
 يف أرله. وأن تن د  قه اأشيال -

جمر  حم ا ا يف أرله ال أعلها مملصكةا له؛ أل حم  د يف أرله، ملا جال وقد الل رات 
أ ق ا واج نا ا، وليي  ص القل زرعها، فكقل   قا ليي عليه اليكا ، آصال 

 حم  د يف أرله، أو حم  د يف م ا .
   َل ر فيه خ -رَِحَمُه اهلُل تَََعاَل – م انتَْ الم مس إل  فصَ َذ

 مسائَ:
 املسألة اأو،: القور الصاجب يف زكا  اهلل صب والل ار. -
 املسألة اللاحمية: وقد الصجصب. -
املسألة اللاللة: زكا  زروي اأرض املس أجر ، تكصن علل م،ن، علل املال  أم  -

 علل املس أجر 
 الراب : زكا  العسين. -
 اخلامي: الرُكاز. -
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o نبدأ أواًل: بالْدر ال اجب وله خمس حاالت: 
: أن ُيسقل، أن ُتسقل  قه اهلل صب أو الل ار ُتسقل مبؤوحمة  فقط الحال  اُول  -

 طصح السنة ُتسقل باملؤوحمة.
ا. الثاني: -  أن ُتسقل ب ي مؤوحمة  فقط، ال ُتسقل مبؤوحمه أبوا

 أن ُتسق،ل مبؤوحمة وب ي مؤوحمة م  ال ساول بينه ا. الثال : -
فعاا ة م  ال فاوت، فيكصن أحو ا أكلر حمأن ُتسقل مبؤوحمة وب ي مؤوحم الرابا: -

 من ا  ر.
أن ُتسقل مبؤوحمة وب ي مؤوحمة، وأهين اهللاح ال حمورل  ين تساوت،  والخامس: -

 أو أحو ا أكلر من ا  ر، وما  ص اأكلر.
 أن ُيسقل بال مؤوحمة  فقط، هكر ا املؤلف الصاجب فيها بقصله:  فالحال  اُول :

َه   " ٍ نَ َْ ا ُسَِْي بال مُ فيم ره شْ عُ  بُ  ِ ( يَ ")فص
 بال مؤحمة أو مؤوحمة يوهلل  قا و قا.

، و قا كلي  ا، تع  و يف آقيها علل اأمطار ملالا  قا عنوه ميرعة وال يسقيها أبوا
يف ال لوان امل طر ،  الص مع  و  يف آقيها علل اأمطار، أو علل املياه ااصفية 

و علل ك ال ا، املال، أتكصن هلا جقور يس يه العفرل، ف كصن هلا جقور، وال 
آ يين امللاح مياه السيصح وحنص هل ، فهص ال يقوم هلا أل مؤوحمة يف آقيها، فهقا 
أب عليه ا رال عشر الناتىل منها، اآ خرل منها ملالا عشر  أوآق، فعليه كم  

 وآق.  قه اهللالة اأو،.
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 أن تسقل مبؤوحمة  طيلة السنة ف ا الصاجب فيها   الحال  الثاني :
 ه مَعها"نصفُ و "

 يعا وأب حموفه."ونصفه معها"  
 نص  ماذا  نص  الخار  

املؤوحمة،  أل م "معها"  يعا وأب حموف الُعشر وي ب نصفه"حموف العشر، "
فهقه تكلف  اح ها يف آقيها اما بإجرال املال اليها، أو باخلياحمات، أو حنص هل ، 

شر، فلص  ص حموف العفهقه آقيد مبؤوحمة ، فيهب عليه أقين من القل ق له، و 
.  كان عنوه ملالا يس خرل منها عشر  أوآق  ار عليه حموف وآق 

 أن تسقل مبؤوحمة  وبال مؤوحمة  م  ال ساول، ف ا الصاجب  الحال  الثالث :

 ه بهما"أرباعِ  و ال  ُ "
اها كاحمد ُتسقل مبؤوحمة وحموف بوون مؤوحمة، فعليه ثالثة اأرباي؛ يعا عليه الُعشر، 

ا حموف السنة الُعشر، يعا النوف القل ُآقهة بال مؤوحمة حموف الُعشر، يع
 العشر، وعلل النوف اللان حموف الُعشر،  ار امل صآط بينها ثالثة أرباي العشر.
م من  ان عشرة أوسَ، فماذا عَّيه َ  ان عنده عشرة أوسَ، الخار َ  فَّ َ 

 ال سَ  سبع  ونص  من عشرة 
 صآق.ال، آ عة، تقوو مخسة وآ عني باملئة من ال

 عنوه أربعني كم يوي عليه  لكي نعطي مثال أوضح نْ ل:
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 فإها كان عنوه أربعصن فعليه ثالثة أوآق، أربعصن أوآق، فعليه ثالثة أوآق.
 "شرُ العُ  َِ هْ ا، وما ال َ عً فْ هما نََ ا فبعَثرِ تَ اوَ فَ "ف ن تََ 

 فاوت، ل قه اهللالة الرابعة، أن يكصن ُيسقل مبؤوحمة  وب ي مؤوحمة م  ا"ف ن َتفاوتا" 
 فإها تفاوت حمعطة اهللكم لءغلب، لءكلر حمفعاا.

َون  أَثر من  َون  في اَُثر، وانتفاع الزرع بالسْي بالم ان ُيسْ  بم ف ذاَ 
 انتفاعه من اُمطار مثاًل، فهنا نْ ل ماذا  

حمقصح عليه ماها اها كان احم فاعه بالسقة القل يكصن من اخلياحمات وحنص هل  أكلر 
طار، فعليه حموف العشر، اها كان احم فاعه باأمطار أكلر من من احم فاعه باأم

 احم فاعه باملال القل يص ين اليها، فهنا حموف العشر.
: أن أهين اهللاح، يقصح: ُيسقل أحياحماا باملطر، وأحياحماا أحما أو ين الحال  الخامس 

 املال اليه، لكنا ال أ رل أيه ا أكلر حمفعاا، ما أ رل، ف ا الصاجب  
 الُعشر" "وما ال هَ

؛ أن  قا  ص اأحصط.  يقصح: ما أ رل، حمقصح: علي  العشر كامالا
 احم هينا من الصاجب.

  :َننتَْ اآلن إل  وقت ال ج  ، وفيه  الث مسائ 
 وقد الصجصب. -
 ووقد اآ قرار الصجصب. -
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 والفرل بينه ا يف اهللكم. -
 فما وقت ال ج    

اةُ بَ جَ وَ  رِ مَ الثى  الحُ وبدا صَ  ب  حَ الْ  دى تَ وإذا اشْ قاح: "  "ت الَز
اهن وقد الصجصب  ص اش وا  اهللب، وبوو الوال  يف الل ر، وآيأش ان شال 
اهلل يف باب بي  اأ صح والل ار معىن بوو الوال ، قالصا: بوو الوال  ملالا يف 

 ور النخين أن حي ر أو يوفر.
 التمر لما يك ن أخضر هَ بدا فيه الصالح 

 ال.
 مت  يْال: بدا صالحه 

اها  ار لصحمه أمحر يف بعض اأحمصاي، ويكصن لصحمه أ فر يف بعض اأحمصاي، وكين 
 شةل   س ه،  قا وقد الصجصب.

 عندنا وقت استْرار ال ج   ما ه  
 "رِ دَ يْ بََ ها في الْ َِّ عْ  َ إال بِ  ج  ُ ال ُ  ر  ِْ ستَ وال يَ "

 ، لو ص مصل  تش يسها وتي يسها وتوفي ها وحنص ه"إال ب عَّها في البيدر" 
و قا يعرفه أ ين املياري، يس صه ال يور، ويس ل اارين، تعرفصحمه  من فيكم من 

 أ ين اليراعة  
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معروف، مكان يطلعصن، ينلرون فيه بعو ما خُير،ل؛ يعا يؤ ق ال  ر، أو اهللب، 
 أو غيه، يصل  يف  قا املكان ما يأ قوحمه م اشر  علل الكراتني  هلل أم ال 

 راتين لَّبيا هَ يعخذونه مباشرًة عَّ  الك
 ال، يضعصحمه يف مكان أففصحمه، ويي سصحمه، فهقا املصل  يس ل ال يور.

ع،د يف ال يور اآ قر وجصهبا، ا ن عنوحما مرحلة، عنوحما عو  مراحين،  لينا  اها و،له
 حمأ ق ا ن الل ر، حمف ض  قا يف ور النخين.

اة:  ونعطيكم ف ائد غير الَز
 َ يتعََّ به حكم الثمر اآلن عندنا النخَّ  م ج دة وليس فيها  مر، ه

.  ال ي علق به حكم، وال أصز بيعه ملالا
اآلن عندنا مسعل  وهي بيا المعدوف، هَ ي  ز تبيا  مر النخَ قبَ أن 

 ي جد 
 ال أصز، اهن ق ين أن يصجو  قا الل ر ال ي علق به حكم.

و الل ر، أوح ما يصجو ور النخين يكصن مصجص اا يف الطل ،  هلل أو ال  يف  ُوجه
 الطل  ال يُرم،  ا ين الطل .
 هذا هَ يتعََّ به حكم 

، ال جتب اليكا  فيه ا، ا ن، وال أصز بيعه اال بشرط القط  يف  ال أصز بيعه ملالا
 اهللاح، يقصح: يؤ ق الطل  ملالا ما يف ماحم ، لكن أن ي اي الل ر ق ين  قا ال أصز.
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ي شقق الطل   ل ر، يُرم،بعو هل  و ص يف الطل  أوح شةل ي شقق الطل  فيمثهر ال
 ويُرم الل ر.

 هنا ما الحكم الذي يتعََّ بتشَْ الطَّا 
اهللكم القل ي علق ب شقق الطل   ص يف مسألة لص بي  النخين وقو تشقق طلعه، 
فالل ر  اها كان قو تشقق طلعه، فالل ر  ت قل لل احل  اال أن يش ط امل  اي و ص 

ها، النخلة، فهة له، ان مل يش ط املش ل اها اش ط املش ل أن تكصن له م 
 فهة باقيٌة يف مل  ال احل ، و قا تشقق الطل .

بعو تشقق الطل  ط عاا تُلقَّهلل، وقو تُلقَّهلل بشكين ط يعة م  الريا  وكقا، وقو 
يلق ها  اح ها، فإها تشقق الطل    لُُق ،د اهللكم م علق ب شقق الطل ؛ يعا 

 لقيهلل؛ كم م علق ب شقق الطل ، ال بفعين المسألة ال ي ، وآيأش معنا  قا، أن اهلل
 أن تشقق الطل  وان مل يلق ها  اح ها اال أحمه ممثنة ال لقيهلل.

بعو هل  ت وأ شيئاا فشيئاا تكم الل ر ، يوي لصن ال  ر يمثهر ال  ر ويكصن لصحمه 
أ ضر، أوح شةل أ ضر،  هلل أم ال  أ ضر  قا ال أصز بيعه، ا، ا ن ال 

 وال جتب اليكا  ا، ا ن فيه. أصز بيعه مفر اا،
ذا، أو ُقِطَعت،  فَّ  جا  صاحبها قال: واهلل هذه فيها مثاًل أمراض، أو فيهاَ 

اة أف ال   أو باعها عًَّفا لَّدوا  مثاًل، فهَ عَّيه الَز
 ليي عليه اليكا ، والهلل 
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بعو هل  اها بوأ يمثهر فيها الوال ، بعض اأحمصاي يوي لص ا أمحر، وبعضها 
 ا أ فر.يوي لص 

 هنا إذا بدا الصالح يترتب عَّيه أحكاف، من هذه اُحكاف:
  ، أن  قا  ص وقد وجصب اليكا ، فإها  اح ها باعها ق ين بوو الوال

 فاليكا  مض صحمة، وج د عليه اليكا ،  قا اأمر. وجصب اليكا .
 جصاز بيعها؛ أصز أن تُ اي آصال بشرط القط ، أو بشرط اُمر الثاني :

 و بإطالل، و قا يأش معنا يف باب بي  اأ صح والل ار.ال  قية، أ
، ويف  والقل يه نا  نا أن ق ين مرحلة اللصن اأ فر، واللصن اأمحر يف ال  ر ملالا
غيه كين شةل  س ه، ملالا قالصا يف العنب: ما ي  صه حلصاا، ويف غيه أن يطيب 

 أكله، ويمثهر فيه النضىل.
 َاة قبَ بدو الصالح ما الحكم في الز 

حمقصح: مل جتب اليكا ، اها بوا الوال  وج د اليكا ، لكن لص وج د عليه اليكا ، 
 و قه ور  املسألة الد آ أش بعو قليين.

اة، الرجَ فرحان بهذا التمر، ظهر فيه، بدا فيه الصالح،  ل  وجبت عَّيه الَز
حصَ حريَ في المزرع  واحترقت المزرع ، وال رأ  التمر إال عَّ  النخَ، 

اة بالتَّ   هَ اة واجب  عَّيه و ابت  في ذمته، أف تسْر عنه الَز  الَز
 حمقصح: تسقط عنه اليكا  ب لفه.
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املرحلة الد تلة هل : افرض اهلل و هلل آلَّم اهلل النخين، وأ ق  قا ال  ر وولعه 
 يف امليرعة ل هفيفه و يئ ه، بصلعه يف ال يور اآ قر الصجصب.

اة جا  حرامي وسرق هذه التم ر، حصَ   حريَ، هَ تسْر عنه الَز
ال تسقط عنه اليكا ؛ أ ا اآ قرت و قا الفرل بني وقد الصجصب، ووقد اآ قرار 
الصجصب؛ وهلقا قاح املؤلف يف بيان الفرل بني وقد الصجصب، ووقد اآ قرار 

 ".تْ َِّفَ ف ن تَ الصجصب: "
 إن تَّفت التَّ  له أح ال،  ال   أح ال: 

 لحكم إن تَّفت قبَ وقت ال ج   ما ا
ال زكا ، ان تلفد ق ين وقد الصجصب آقطد عنه اليكا ، ولص كان  قا ال لف 
بفعله  ص جال وقاح:  قه امليرعة أريو أن أحصهلا أرض آكنية، وأحرقها، ال، ال 
، ق ين وقد الصجصب؛ يعا ال  ر كان أ ضر، و اح نا  زكا ؛ أ ا ما وج د أ الا

 ، حنن ا ن يف أحمه  ين جتب جال وأتلف امليرعة ب ض النمثر عن جصاز هل
 الق اب، أم ال جتب اليكا   أما كصحمه يأ  وألاي ماله،  قا أمٌر   ر. 

اة أف تسْر    هَ ت ب الَز
، اهن اها تلفد ق ين الصجصب، ف سقط ُن هذا قبَ ال ج   أصاًل تسقط؛ 

ط، ياليكا ، ال فرل يف هل  بني ما كان تلفها ب عوٍّ أو تفريط، أو ب ي تعوٍّ أو تفر 
 والهلل 
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أن يكصن ال لف بعو وقد الصجصب لكنه ق ين اآ قرار الصجصب،  الحال  الثاني :
 فهنا حمفُرل فنقصح: ان كان ب عوٍّ منه أو ب فريط، فهص لامٌن لليكا ، ال تسقط اليكا 

 عنه، وان كان ب ي تعوٍّ منه وال تفريط آقطد اليكا .
رار يف ل يور القل  ص االآ قأن يكصن ال لف بعو ولعها يف ا الحال  الثالث :

 الصجصب.
 فما الحكم  تسْر 

ال تسقط مطلقاا، ولص كان من غي تعوٍّ، آصال ب عول، أو ب ي تعول ال تسقط 
 منه" دٍّ عَ تََ  ه بغيرِ ف ن تَّفت قبََّ اليكا  عنه، و قا ما هكره املؤلف يف قصله: "

 "قبَّه" قبَ ماذا 
صجصب، جصب، لكن ق ين اآ قرار الق ين ولعها يف ال يور، ق ين وقد اآ قرار الص 

اهن  قا  ،الصجصب لكن تييو ق له، وبعو ماها   ص ق ين اآ قرار الصجصب، وبعو
 ق ين اآ قرار الصجصب، لكنه بعو الصجصب، ف ا اهللكم 

ان كان ب ي تعوٍّ منه، وال تفريط  آقطد، وُعلهم منه أحمه لص كان سْطت" قاح: "
يمه  الصجصب، وان كان ق ين الصجصب ال تلهل  ب عوٍّ وتفريط ليم ه ان كان بعو 

 ك ا هكر.
 واهللالة اللاللة و ة ان كان بعو جعلها يف ال يور فال تسقط مطلقاا، والهلل  قا 

   َّاة ع َ الَز َل  بعد ذل  إل  مسعل  اُرض المستعجرة: ه انتَْ الم
 المستعجر، أو عَّ  المال  
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 ها"مالكِ  دونَ  اُرضِ  رِ جِ ستعْ عَّ  مُ  رُ شْ العُ  بُ  ِ ويَ "
 ما ص رة هذه المسعل  يا مشايي  

رجيٌن اآ أجر أرلاا وزري فيها، ملالا أ ق ا وول  فيها ق هلل، اآ أجر أرض ملو  
آنة، آن ني، وزرعها ق  اا، فل ا حيوو  قا الق هلل اليكا  علل م،ن، علل املس أجر 

 أم علل املال  
 علل مس أجر اأرض، ال علل مالكها.

 ر مثال آخر: أحد عنده مثال آخ
 مس أجر ميرعة خنيين.

أحما أر ت أن يُقكر  قا امللاح لن نُي حك ه علل املق ب، بين علل مق ب مجهصر 
 العل ال.

من الوصر الد كوين ا ن عنو أ ين املياري مياري النخيين أن يأش الشخص القل 
يريو الل ر ،  احب ميرعة النخيين يقصح: ما عنول اآ عوا  أن أع ا هبا، واحم  ه 

   رل الل ر ، واهللين ما  ص هلا ح 
، فيأش  قا  يقصح: أؤجر  قه امليرعة ملو  ثالث آنصات، مخي آنصات ملالا

 املس أجر،  قا املس أجر ماها يريو   ف  ماله مقابين اهللوصح علل ماها 
 مقابين اهللوصح علل الل ر .

ملالا اآ احة، ماها  (59:42)أم  ص يريو ميرعة ألي يف  الهلا، وين سط، و
 يريو 
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املاح امل قوح، م قوح مقابين الل ر ، وليي مقابين شةل   ر، فهص ااا اآ أجر 
 اأرض، يف اهللقيقة بقح ماله مقابين اهللوصح علل الل ر .

 قبَ بدو الصالح، أف قبَ وج د الثمرة أصاًل، أف بعد بدو الصالح 
،  قا عقو ا أار  قا ال أصز، قو ع ق ين بوو الوال ، أل  قا ال أصز أ الا

 لماذا فاآو، 
، و قا مق ب مجهصر ُنه في الحْيْ  ه  شرا  الثمرة قبَ بدو صالحها

العل ال، وان كان بعض الناو أرل ع لهم علل  قا، لكن مجهصر العل ال علل 
له كالٌم يشي  عوم ااصاز، بعض أ ين العلم وشيخ ا آالم ابن تي ية 

 ُنهبعة علل عوم جصاز هل ؛ ا، جصاز هل ، لكن اا هصر من املقا ب اأر 
سد  قه ، فليشرا ه لَّثمرة قبَ وج دها، فضاًل عنَ  نه قبَ بدو صالحها

 ة املسألة املرا    نا الد  ة مسألة مس أجر اأرض  ون مالكها، ولكن ملاهلا 
 ملين ما هكرت، ملين ما اآ أجر أرلاا وزرعها، زري ملالا ق  اا أو حنص هل .

  َل  إل  ز  َاة العسَ، ماذا قال فيها  م انتَْ الم
 ه"رُ شْ ا ففيه عُ اقيًّ ر  عِ اًل طْ رَ  ينَ تِّ وسِ  مائ ً  َِ سَ من العَ   اته ه أو مَ كِ َّْ من مُ  ذَ خَ وإذا أَ "

  :اة العسَ فيها مسعلتان  مسعل  َز
 املسألة اأو،: حمواب العسين. -
 املسألة اللاحمية: الصاجب يف هل . -
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 ينَ تِّ وسِ  مائ ً  َِ سَ من العَ   اته مَ ه أو كِ َّْ من مُ  ذَ خَ وإذا أَ : "قاح املؤلف
 قا  ص النواب، ا" يًّ راق عِ اًل طْ رَ  ينَ تِّ وسِ  مائ ً قصله: "ه" رُ شْ ا ففيه عُ راقيًّ  عِ اًل طْ رَ 
  قا  ص الصاجب.ه" رُ شْ ففيه عُ "

 اهن الصاجب يف العسين العشر.
م  يَّ  عَّيهَ   استخر  مثاًل من العسَ أل َ 

 عليه مئة كيلص.
م أ ذ عساًل قدره مو  وستين رطاًل عراقيًّا ففيه عشره""وإذا أخقاح املؤلف: 

."  قاح: أ ق من ملكه أو مصات 
َل     اٍت" ه أو مَ كِ َّْ من مُ  ذَ خَ : "إذا أَ ما فائدة ق ل الم

 ل  قال: إذا أخذ العسَ لماذا ن  عَّ  هذا "مَّكه أو م اٍت" 
 ملين  قا اأآلصب غال اا ُيس ع ين لإلشار  ا، اخلالف  هلل أم ال  

حما  لد يف ك ب املق ب عن اخلالف يف املسألة ما وجوت أن  ناك ملالا قصح أ
يف أن  ناك قصالا يف أ ا جتب علل ما اآُ خرهل من املل   ون ما اآُ خرل من 
املصات أو بالعكي، ما وجوت يف املق ب، لكا  لد أكلر فصجوت قصالا عنو 

،ُهم اهلل تم،ع،ا،، -اهللنفية  عسين يف الراحلق[ قاح: ولص وجو ال جال يف ]ال  ر -ر،محه
: ال شةل  س وقال أب  ياملفاز ، أو اا ين، ففيه ا  الٌف، فعنو ا أب الُعشر، 

 .ُن اُرض ليست بممََّ  فيه؛ 
 "فعندهما" عند من 
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تا  الحنفي، عند من  الصاحبين   "فعندهما" هكذا يْ ل فيَ 
نيفة، ا مام اأعمثم أبص حال، يقصح: )فعنو ا أب العشر، وقاح أبص يصآف( عنو 

 .وا مام ى و بن اهللسن 
 باُماف اُعظم هذه اخُتََِّ  في سببها: وتسمي  اُماف أبي حنيف  

ثرقيين: ا ا متييياا له؛  نيفة، وا مام ، ا مام أبص حُن مذهب الحنفي  فيه أئم َ 
يه؛ أ م  أبص يصآف، وا مام ى و بن اهللسن، فقيين: ان  قا متييياا له عن  اح

لص قالصا: قاح ا مام، وآك صا، غي أل واحو فيهم، ترم  ؤالل كين واحو منهم 
با مام  قيين: احمه بلغ رت ة االج ها  املطلق، فلهقا  ة ا مام أبص حنيفة 

 اأعمثم.
َ حال : القل يه نا  نا ليي  ص كقيق مق ب اهللنفية و قا، ااا أر حما عَّ َ 

 يريو هبا والعلم عنو اهلل تعا، ا شار  مَّكه أو م اٍت""من ا شار  ا، أن كل ة 
،ُه اهللُ تم،ع،ا،، -ا،  الف أيب يصآف من اهللنفية   .-ر،محه

ره  م تساوي بالكيَّ  عَّ  ما سبَ َذ  مو  وستين رطََ 
حنن  الص املكاييين واملصازين ما لنا فيها، اآ صع نا ا يف الورو اللاليت تقري اا أو 

 هكر ا، ولكن حمراج  فنقصح: حصال مخسة وآ ني كيلص، أو الراب ، فال حاجة ا،
 واحو وآ ني كيلص 

اثنني وآ ني، تقري اا يكصن اثنني وآ ني؛ أحمه قلنا: الرطين، كم الرطين  يساول  
 كم  
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 ماذا يْ ل الناظم  
 "رطمممممممممممممممممممممممممممممممممممميٌن ثالوئممممممممممممممممممممممممممممممممممممة واثنممممممممممممممممممممممممممممممممممممان

 

 بعمممممممممممممممممممممممممممممممو وممممممممممممممممممممممممممممممماحمني جراماممممممممممممممممممممممممممممممما  ان" 
 

 يعا ثالوئة واثنني وواحمني جرام.
م  اضربها  يا شيي  ال مو  وا نين و مانين جراف في مو  وستين،َ 

 واحو وآ ني وشيئاا، يعا  ون اثنني وآ ني كيلص، ففيه عشره.
   َل از، وفيه مس -رَِحَمُه اهللُ تَََعاَل – م انتَْ الم  ائَ:إل  الَر

 املسألة اأو،: تعريف الركاز. -
   الصاجب فيه. -
 از.  عوم اع  ار النواب يف الرك -

 : ف عريف الركاز.أما المسعل  اُول 
از   ما ه  الَر

 " ِ ال اهَّيى  نِ فْ من دَ  دَ جِ ما وُ  َازُ والرِّ قاح: "
 عنوك ُل هط،د بف هلل الواح أم بكسر ا 

 الدىْفن أف الدِّْفن 
  ،فنن، ل هطد بالف هلل.

 " فنه ااا لية.
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الكسر، أل فصن بال، ال هصش حمص: بكسر الواح و قا  ص املشهصر " هفنٌن مبعىن مو
  قا الوصاب واهلل أعلم، واللصاب " هفنن ااا لية" بالكسر.

 أشار إل  نسي أو شي  
 يعا موفص م. "ما ُوِجد ِمْن ِدْفن ال اهَّي "

، وليي  وصص الكفار القين  ه  عم ف الكفاروالمْص د بال اهَّي  هنا: 
 كاز.كين من تقومه من الكفار، فهقا  ص الر كاحمصا ق ين بعلة الن  

ان من ِدفن المسَّمين  ان من ِدْفن المسَّمين فما حكمه، إنَ   وإذاَ 
اها كان من  هفن املسل ني فهقا لُق،ط،ة، حك ه حكم اللقطة علل ما يأش ان شال 

 اهلل يف بابه.
از   ما ال اجب في الرَِّ

ثيرِ في قَّيَِّ  سُ مْ خُ فيه الْ "  "هه َو
 "فيه الُخمس"

 والُخُمس من عينه أف من قيمته  
ثيرِ في قَّيَِّ  سُ مْ خُ فيه الْ "  " ماذا قال في ]الروض[ عندك هه َو

ا.  "ولص ع،رنلاا"؛ أل ولص مل يكن حمقوا
أحو عنوه شر  املن هل، أو كشاف القناي، أو غي ا من الك ب  مصجص  حاشية 

 الروض عنوكم 
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َ حال ه  ن  في ]اُقناع[ قال : وأصز ا راجه من غيه آصال كان عَّ َ 
ا أو ا أو كان  حمقوا عرلاا، اهن اخلُ ي فيه، فيه اخل ي من أعياحمه آصال كان حمقوا
 عرلاا.

 ولكن ي  ز إخرا  ماذا  
ا  رال من غيه؛ يعا لص اآ خرل ملالا حويو، أو أعيان مصجص ات، أآل ة 
، كف، كقا، ا،   ره، فيهيئ ا رال اخل ي من أعيا ا، وأصز ا راجه  ملالا

 من قي  ها.
 وهبقا يُعل،م أحمه ال يع م فيه بلصغ النواب. َثيره""في قَّيَّه و 
   َل اة النْدي -رَِحَمهُ اهللُ تَََعاَل – م انتَْ الم ن وفيه ست إل  با  َز

 مسائَ:
 املسألة اأو،: حمواب النقوين. -
 املسألة اللاحمية: الصاجب فيه ا. -
 املسألة اللاللة: لم النقوين والعروض يف النواب. -
 بعة: ال  لة بالنقوين.املسألة الرا -
 املسألة اخلامسة: زكا  اهلللة. -

،هُ اهللُ تم،ع، -و ة حمواب النقوين، فقكر املؤلف  أما المسعل  اُول  حمواب  -ا،، ر،محه
 الفضة وحمواب الق ب بقصله:
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اةِ  )با ُ   (.نِ يْ دَ ْْ النَى  َز

 رهمٍ دِ  يْ تَ مائََ  تْ غَ ََّ ا بََ إذ  ِ ضى ثْااًل، وفي الفِ مِ  عشرينَ  غَ ََّ إذا بََ  بِ هَ في الذى  بُ  ِ "يَ 
َِ   ِ ضى إل  الفِ  بُ الذهَ  م  ضَ منهما، ويُ  رِ شْ العُ  رباُ   يم ُ قِ  م  ضَ ، وتُ صا ِ نِّ ال في تكمي
ٍَّ  روضِ العُ   َّي ُ وحِ  السي ِ  يع ُ بوقَ  مُ الخاتَ   ِ ضى من الفِ  رِ ََ لَّذى  باحُ منها، ويُ  إل َ 
  ٍ نْ َعَ   رورةه إليه ضَ  تْ عَ دَ وما   ِ السيْ  بيع ُ قَ  بِ ومن الذهَ  ونحُ ه،   ِ َْ طَ نْ مِ الْ 
، رَ ثَُ ه ول  ََ سِ بْ بَُّ  هنى تُ عادَ  تْ رَ ما جَ   ِ ضى والفِ  بِ من الذهَ  لَّنسا ِ  باحُ ِ ه، ويُ حْ ونَ 

اةَ    أو النفِْ  َِّْكرَ لِ  ، وإن ُأِعدى أو العاريى ِ  لالستعمالِ  دِّ عَ مُ ما الْ هِ يِّ َِّ في حُ  وال َز
ان مُ  اةُ مً رى حَ أوَ   "ا ففيه الَز

اةِ  )با ُ   (نِ يْ دَ ْْ النَى  َز
 النْدان ما هما 
 الق ب والفضة.

 ثْااًل"مِ  عشرينَ  غَ ََّ إذا بََ  بِ هَ في الذى  بُ  ِ "يَ 
.  اهن  قا بالنس ة للق ب، حموابه عشرون ملقاالا

م يساوي   والمثْالَ 
 " أربعممممممممممممممممممممممممممممممممممممة وربمممممممممممممممممممممممممممممممممممم  امللقمممممممممممممممممممممممممممممممممممماح

 

 و ر مممممممممممممممممممممممممممممممممممممٌم ثالثمممممممممممممممممممممممممممممممممممممة يقممممممممممممممممممممممممممممممممممممماح" 
 

  ر م. ها ه  د مئداهن امللقاح الصاحو أرب  جرامات ورب  من الق ب، والفضة ا



1040 
 

م   والدرهم ال احدَ 
؛ يعا  ص يقصلصن: علل وجه الوقة   .2992ثالثة جرامات، اال قليالا

حمواب الق ب يكصن مخسة وواحمني جرام، وحمواب الفضة يكصن مخس ئة ومخسة 
 وتسعني جرام.

 "رهمٍ دِ  يْ تَ مائََ  تْ غَ ََّ إذا بََ   ِ ضى وفي الفِ "
 هذا نصابه، أما ال اجب فيه 

 فيه عنوحما قور وجنسه. الصاجب
م قدره  م  ال اجب المخر َ   قدرهَ 

 منهما" رِ شْ العُ  رباُ "
قة القل يساول اثنني وحموف باملئة، وطري "ربا العشر"القور  ص "ربا الُعْشر" 

 حسابه أن تقسم علل أربعني، عنوك أربعني مليصن فيها مليصن.
 لماذا أربعين 

َّ  ْسم عَّ  أربع ، فتْسم عُنه العشر تْسم عَّ  عشرة، وربا العشر ت
 .أربعين يعطي  الناتج، هذا قدره

ر ال نس ال اجب ما ه    وجنسه َذ
 "منهما"قاح: 

 "ربا العشر منهما"
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 اهن ال بو أن يكصن ا رال اليكا  منها. "منهما"
 واُم ال الَز ي  أيها اُخ ة الكراف:

 .منها ما تكصن زكاته منه 

  أيئ منه.ومنها ما تكصن زكاته من غيه، وال 

 .ومنها ما أيئ زكاته منه، ومن غيه 

جتب اليكا  منها، فيهصز ا  رال من غي ا، وه  اُصَ أنها ت زئ إذا قَّنا: 
 والهلل  لكن يف بعض اأشيال ال أصز ا  رال منها.

 ولنضر  عَّ  هذا مثال:
رة هَ هذه العبا)وجتب اليكا  يف عني املاح(  مر معنا ق ل صاحب ]الزاد[:

 إطالقها عَّ  

: "جتب اليكا  يف عني املاح(؛ أل املاح القل قيدها صاحب ]الروض[ بْ له
 جتيئ زكاته منه ملين: النقو، واهلل صب والل ار.

 بهيم  اُنعاف ما رأيكم بهيم  اُنعاف 
منها، اال مخي، وعشر، ومخسة عشر، وعشرين من ا بين، فإن زكا ا ليسد 

 مخي من ا بين زكا ا ليسد منها، من ال نم.منها، زكا ا من ال نم،  هلل أو ال  
 فيكا  النقوين منها.

 هَ يصح إخرا  الذهب عن الفض ، والفض  عن الذهب 
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حمعم، يوهلل  قا؛ وهلقا منها  ص اأ ين، ولكن لص أ رل من غيه أجيأ هل  
بشرط أن خيرل ه  اا أو فضة، و م أعلصن الق ب والفضة  نا يف حكم ااني 

ق ب والفضة يف باب الربا، فإ  ا جنسان،  هلل أم ال  لكن الصاحو خبالف ال
 نا أعلصن الق ب والفضة يف حكم ااني الصاحو؛ وهلقا يك َّين الق ب بالفضة 

 يف تك يين النواب، وأيئ ا رال الق ب عن الفضة، والفضة عن الق ب.
 اة منه ، فهص زكا  عروض ال هار ، وكقل  ما  ون وأما ما ال ت زئ الَز

 شرين من ا بين.مخي وع
  ،م انتَْ إل  مسعل  ضم النْدين إل  بعضها، وضم العروض إليها 

 فْال:
َِ   ِ ضى إل  الفِ  بُ الذهَ  م  ضَ ويُ "  "صا ِ النِّ  في تكمي

اة  ان عندك نص  نصا  ذهٍب، ونص  نصا  فضٍ ، هَ عَّي  َز ف ذاَ 
 أف ال  

اة، أف ليس عَّ اة  ي يعني عندك مو  درهم، وعشرة مثاقيَ، هَ عَّي  َز  َز
 علي  اليكا ، فُيضم الق ب ا، الفضة يف تك يين النواب.

والضم  نا باأجيال؛ يعا بالنمثر ا، النس ة املئصية من  قا ومن  قا، حمس  ه ا، 
 النواب، فلص كان عنوك.

لص كان عنوك مئة  ر م وتسعة ملاقيين،  قه امللاقيين ال سعة  أعطيكم مثال:
اة أف ال هَ قي  ها أكلر من مئة  ر م،   عَّي  َز
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ُن النظر إل  النسب  ليس إل  الْيم ، إنما إل  نسبتها في ليي علي  زكا ؛ 
 ، فعنوك حموف حمواب ه ب، وحموف حمواب فضة علي  اليكا .النصا 

ان عندك من الذهب تسع  مثاقيَ قيمتها يمكن  ال مو  درهم، هَ فيها  ل َ 
اة  اة، أف ليس فيها َز  َز

 ليي فيها زكا .
ان  عندك تسع  مثاقيَ، ومو  درهم، م م ع اُم ال التي عندك قيمتها ل َ 

اة أف ليس فيها    يمكن خمسمو  درهم، فيها َز
ليي فيها زكا ، اهن النمثر يف هل  ا، اأجيال ال ا، القي،م؛ يعا ا، النس ة، 

 وليي ا، القي ة.
 اهن الضم عنوحما لم النقوين ا، بعضه ا.

 ضم العروض إل  النْ د: المسعل  الثاني  في الضم
 هَ يضم العروض إل  النْ د أو ال 

ٍَّ  روضِ العُ  يم ُ قِ  م  ضَ وتُ قاح: "  منهما" إل َ 
َ منهما"  شخص يقصح: أحما عنول مئة  ر م فقط، النقص  الد عنوه مئة "إل َ 

، كم   ر م فقط، وعنوه عطصر، جم صعة عطصر يطل  وي ي  عنو املسهو ملالا
د متلكها  قاح: ال ت لغ النواب، كين العطصر الد عنول جم صي  قه العطصر ال

 قي  ها ما توين اال مئة  ر م، مئة وعشرين  ر م.
 هَ عنده نصا ه من العروض 
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 ال.
 عنده نصا  من النْ د 

 ال.
اة   هَ عَّيه َز

حمعم، ف ضم العروض ا، النقص ، والهلل، يضم الق ب ا، الفضة،  ال  ا :
 الطريقة. وتضم العروض ا، النقص  بنفي

 لكن انتبه ا: العروض تْ ىف في حسا  النصا  بماذا 
 باأحظ للفقرال.

فَّ  جا  في العروض هذه، قال: أنا عندي مو  درهم، وعندي عروض قيمتها 
اة أو ال   خمس  مثاقيَ، ماذا تْ ل عَّيه َز

 حمقصح: ال، حمنمثر.
 ننظر إل  ماذا 

 أحظ أم بالوحماحمي أحظ  حمنمثر  ين  قه اخل سة ملاقيين أحظ، النمثر بالورا م
 ال الب أن اأحظ للفقرال  ص حساهبا بالورا م الفضة وليي بالق ب.

حمقصح: ال، تعاح احس ها بالفضة كم تساول بالفضة  قاح: واهلل،  راحةا تساول 
 من الفضة مئ ني  ر م، اهن فيها زكا  يف ها ا ما ك ال أ الا ل ك لها.

اة أف ال  افرض أن قيمتها مو  درهم، وعنده ف  ي يده مو  درهم عَّيه َز
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 عليه اليكا . والهلل 
 بعض الناو ترم اها   لد اأرقام  الص ى ال آ صر ، ولكن  قا املصجص .

أن العروض ُتض،م ا، الق ب وا، الفضة يف تك يين النواب،  إذن المْص د:
  قا والهلل أم حمعيوه 

 ة.عنوه بسطة، ي ي   نا بسطة ملالا أمام اهللرم ي ي  أق ش
ال حمأش لكم بأآهم: عنوه بسطة، تعاح: ال سطة  قه كم  نضر  بمثال سهَ

قي ة ال ضاحل  الد عنوك  قاح: قي ة ال ضاحل  الد عنول مئة  ر م، بل د 
 النواب أم ال  ما بل د النواب، النواب مئ ني  ر م.

اة أف ال   َم عندك نْ د  قال: عندي مو  درهم، هَ عَّيه الَز
 ر..  قا  ال ة اأمُن العروض تضم عَّ  النْ داليكا ؛  ااصاب: حمعم عليه

  َل  إل  مبحٍ  رابا في هذا البا  وه  التحَّي بالنْدين انتَْ الم
 وبح  فيه:

 حكم ال  لة بالنقوين للقكر. -
 وحكم ال  لة بالنقوين. -

ر فماذا قال فيه    أما الَذ
 "سي ِ ال بيع ُ ، وقَ مُ الخاتَ   ِ ضى من الفِ  رِ ََ لَّذى  باحُ ويُ "

ر ويتحَّ  بالفض  ي  ز أف ال  ر عندنا ما حكم لبس الفض  لََّذ  الذَى



1046 
 

 قاح: ال أصز، اال ما يأش.
 "الخاتم" 

ر من الفض :  يباح لََّذ
 الخاتم. -1

 وقبيع  السي . -2
 : املق ض القل ُأعين علل طرف ق ضة السيف، ما ُأعاين علل طرفقبيع  السي 

 الق ضة يف السيف.
 . ِ َْ طَ نْ مِ الْ  َّي ُ وحِ  -3

اهلليام، ما يربط يكصن له حلية يف اأمام، اهللويو   قا الد تكصن : حَّي  المنطْ 
 "حَّي  المنطْ ".يف اأمام ال بأو أن تكصن من الفضة، 

 ونحُ ه" "
ك لية اخلصه ، واخلف، والرَّان، ومحاحلين السيف، فهقه جتصز من الفضة، ما  قالصا:

 عوا هل  أصز أو ال أصز  ال أصز.
ر" ولم يَْ: ويباح لَّرجَ، هَ ي جد فرق أف ال  َل : "ويباح لََّذ قال الم

 ي جد 
يش ين الو ي والك ي، القكر يش ين الو ي والك ي؛ وهلقا املق ب حيُرم ال او 

 الو ي ما حيرم علل الك ي.
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 ولهذا هَ ي  ز هذا لَّصبي الصغير أو ال ي  ز 
 ال أصز للو  الو ي ول يه.

 ا فاحلو  لل سألة  قه.وآ أش أيضا 
 وأما من الذهب، ما حكم التحَّي بالذهب لَّرجَ 

 " ِ السيْ  بيع ُ قَ  بِ ومن الذهَ "
 يعني ي  ز لَّرجَ من الذهب أمران:

ق يعة السيف، الد هكرحما ا املق ض مكان طرف الق ضة ك ا قاح: ما  :اُول
 ُأع،ين علل طرف الق ضة.

 ِ ه"حْ نَ و   ٍ نْ َعَ   رورةه إليه ضَ  تْ عَ دَ وما القل أصز من الق ب: " :اُمر الثاني
د الضرورات ت يهلل اثقورات، فإها  عِ ه" حْ ونَ   ٍ نْ َعَ   رورةه إليه ضَ  تْ عَ "ما دَ 

الضرور  ا، ول  شةل  من الق ب، فإن الضرورات ت يهلل اثقورات، وملَّين له 
باأحمف، وقاح: كرباط اأآنان، الق ب اأحمف ورباط اأآنان، و ص ماها  ال 

 ل ما يمثهر  قا واهلل أعلم.أ ر 
  م انتَْ إل  تحَّي المرأة فْال:

 " ِ ضى والفِ  بِ من الذهَ  لَّنسا ِ  باحُ ويُ "
ن ُنىا قَّنا لكم: أنه ال فرق بي نا قاح: النسال، ولص قاح: ا حماث لكان حسناا؛ 

نه ُ، ال فرل بني الو ي والك ي، لكن يكفينا أحمه قاح: القكر؛ المكَّ  وغيره
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 ، أن الو ي حيرم عليه ما حيرم عللأن نعر  ما يحرف عَّ  الصغيره  اُهم 
ن ُالك ي، أو بع ار   أ ل حيرم ال اآه، ال يقاح: حيرم عليه، وااا حيرم ال اآه؛ 

 ، و قا غي مكلف.التحريم حكم تكَّيفي
 فما الذي يباح لَّمرأة 

 "رَ ثَُ ه ول  ََ سِ بْ بَُّ  هنى تُ عادَ  تْ رَ ما جَ قاح: "
ولص  " رَ ثَُ   ََ ه ولسِ بْ بَُّ  هنى تُ عادَ  تْ رَ ما جَ من الق ب ومن الفضة "ي ا  للنسال 

كان كلياا، ولكنه يف حوو  ما جرت به العا  ، وُعلهم منه أن ال  لة مبا خيرل عن 
ُثر"."ولالعا  ، مبا مل جترل عا   النسال أن ي  لني به أحمه ال أصز، قاح:   َ  

 وهَ هذه إشارة لَّخال ، أف دفا لت هم 
 أ رل. ال

عرفنا حكم ل ي اهلللة من الق ب والفضة للرجين واملرأ ، و قه املسألة اآ طرا ، 
  هلل أم ال  

اة   استطراد أف هي من صَّب الَز
 ة أكن أن تس يها اآ طرا اا، ولكنها ي علق هبا ما آيقكره ا ن يف حكم اليكا ، 

   لة.حكم ال ف ا آيقكره ا ن يف حكم اليكا  ال أكن أن يُفه،م اال اها عرفد
اة الُحَّي   فما حكم َز

 عنوحما يف زكا  اهللُلة حالة عوم وجصب اليكا  فيها، وحالة وجصب اليكا  فيها.
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اة في الُحَّي   فما حال  عدف وج   الَز
اةَ قاح:   "أو العاريى ِ  لالستعمالِ  دِّ عَ مُ ما الْ هِ يِّ َِّ في حُ  "وال َز

"في اح: من النقوين فيه ا؛ وهلقا ق اهن، ال زكا  يف اهللُلهة، ط عاا اهلللة  نا اهلللة
 ُحَّيِِّهَما من الذهب والفض ".

اة فيه في حالتين:  ال َز
 اها كان معوًّا لالآ ع اح؛ امرأ  عنو ا حلهة تل سه ال زكا  الحال  اُول :

 فيه.
 :؛ اهللُلة املعو للعاريَّة، العاري،ة والعاريَّة يوهلل ال خفيف وال شويو الثاني

، ملا كم آنها ما عا ت تق ب ملناآ ات، يعا امرأ  عنو ا ه  ب ملالا
وال ت  لل، لكنها أبقد  قا الق ب عنو ا؛  عارته للناو، ملا تأش 
بن ها كضر مناآ ة تعطيها، تأش أ  ها، جار ا، فهقا اح فمثد بالق ب 
 قا أجين ماها  أجين ا عار ، فهقا أيضاا ال زكا  فيه،  قه حالة عوم 

 لهة النقوين.وجصب اليكا  يف حُ 
اة الحَّي  اة في حَّي النْدين، في ب فيه الَز الحال  الثاني : حال  وج   الَز

 في  ال   حاالت، ما هي 
  "لَِِّْكرَ  وإن ُأِعدى "

ا للكهر،م. هذه الحال  اُول :  أن يكصن معوًّ
 ماذا تعني "الِكَر " 
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الد: أحما أؤجره قيعا لل أجي؛ امرأ  عنو ا ه ب أكلر من حاج ها، ملاها ت كينه  
للناو، وأؤجره اها جالت واحو  كضر مناآ ة أؤجر ا، تقصح: تأ قين  قا اهللُلهة 
، فهق ا ملو  تل سينه يف  قه الليلة، وتوفعني ل عشرين لاير، أو ثالثني لاير ملالا

 معوٌّ للكهر،م.
 أو النفِْ "" الثاني:

ا للنفقة، فهقا أيضاا فيه اليكا .  اها كان معوًّ
 د لَّنفْ  َي  مع

أحياحماا يقصلصن يف بعض اأحيان: الع الت تنخفض تييو كلفة، تقصح: ال، أحما 
أش ل ه ب، تق ب ا، ىين وتش ل ُحلهة من الق ب، وك فظ به؛ أجين 
النفقة، اها اح اجد يصم من اأيام شةل من املاح تق ب وت ي   قا الق ب، 

ا ال لالآ ع اح،   أجين وال للعارية، وااا ا رهق، وتنفق من املاح، فهص ليي م خقا
 النفقة، وأجين حفظ املاح فيه، فهقا أب فيه اليكا .

ان مُ " الثال :  ا"مً رى حَ أوَ 
اةُ  ان ُمحرًما ففيه الَز اهن  قه اهللالة اللاللة: اهللُلهة اثرم من الق ب  ""أوَ 

 والفضة فيه اليكا ، و قه املسألة حن ال فيها أن حمرج  ا، ما آ ق.
   الحَّي المباح وما ه  المحرف ما ه

َ شي  يطَّا ويتحَّ   َه عنده إس رةه من الفض ، عنده أساور ما شا  اهللَ  رج
اة أف ال    بهذه اُساور من الفض ، فهَ فيها َز
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فيها زكا ؛ أن  قا حلة ىرم، ااا جاز للرجين اخلامت، وق يعة السيف، وحلية 
 اليكا . املنطقة، وما  عد اليه الضرور ، فهقا عليه

اة أف ال   الثاني، نعطي  مثال آخر: رجَ عنده خاتم من الذهب عَّيه َز
 عليه اليكا ، ط عاا بشرط اها بلغ النواب تع مه كأحمه ليي  لة تض ه ا، ما عنوه
 من النقص ، ال يش ط أن يكصن يف حمفسه حمواباا تض ه ا، ما عنوه من النقص .

َّه من الذهب، فهَ عَّيهامرأة عندها نْ ل: عندها مثَ الدرع ت ا َّبس لبسَ 
اة أف ال    الَز

 عليها؛ أن  قا مل جترل العا   بال  لة به.
 امرأة عندها آني  من الذهب 

 حيرم وعليها اليكا ، وعلل  قا فقهي.
   َل اة العروض -رَِحَمُه اهللُ تَََعاَل - م انتَْ الم  .إل  با  َز

لصحما طر فهص حمصيٌ جويو، زكا  ال ون، فخزكا  العروض ي    زكا  املاح، وأما زكا  الف
 حمل قه مبا ق له لن كلم عن زكا  ال ون ان شال اهلل.

 :َاة العروض وفيه خمس مسائ  با  َز
 املسألة اأو،: شروط وجصب اليكا  يف العروض. -
 اللان: ىين الصجصب. -
 اللاليت: حاالت عوم الصجصب. -
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 الراب : تقصأها. -
 النقص ، والنقص  بالعروض، وأثره علل اهللصح.اخلامي: ت وح العروض ب -

اة في العروض:  المسعل  اُول : شروط وج   الَز
 : قال 

اةِ  )با ُ   الُعروِض( َز
 َمَََّكها ف ن ِقيَمَتها، َى َز  ِنصابًا ِقيمُتها وبَََََّغتْ  الت ارةِ  بِِنيى ِ  بِفْعَِّه َمَََّكها إذا

 اْلَحْ لِ  عندَ  وتَْ فُ  ا،له َتِصرْ  لم نَََ اَها  م الت ارةِ  نِيى ِ  بغيرِ  بِفْعَِّه أو بِ ْرثٍ 
ََُحظِّ   َعَرًضا اْشتَََر  وإن ه،ب اْشُترَِيتْ  ما يَُْعَتبََرُ  وال َوِرٍق، أو عينٍ  من لَّفْرا ِ  با
 .يََْبنِ  لم ساِئَم ٍ ب اْشَتراهُ  وإن َحْ ِله، عَّ  بَََن  ُعُروضٍ  أو أَْ َمانٍ  من بِنصا ٍ 

اةِ  )با ُ   الُعروِض( َز
 ا ا ن شروط وجصب اليكا . ق

َل   ر الم اة في الع -رَِحَمُه اهللُ تَََعاَل -يَذ  روض:  ال   شروط ل ج   الَز
 :بِفْعَِّه" َمَََّكها إذا" الشرط اأوح 

 الشرط اُول: تمَّكه عروض الت ارة بفعَّه، وهذا ُيخر  ماذا  
، وآيأش ال وريهلل مبفهصم  قا؛ احمسان أبصه تاجر من  ل هار، ااها ملكها بإرث 

وعنوه ما شال اهلل ىالت و كاكني، ف ات، أو عقارات عنو اأب، اأب اش ا ا 



1053 
 

أجين ال هار ، ف ات اأب، فاحم قلد ا، مل  من  ا، مل  االبن، ف  لكها 
  قا االبن، ماها تون  فيها 

قاح: أحما واهلل حماول اآ  ر يف ال هار ، ال جتب عليه اليكا ؛ أحمه متلكها ملكاا 
 ا، وليي ملكاا ا  ياريًّا، ليي بفعله، متلكها مل  جمل.جميًّ 

ما رأيكم في الهب   ُوِهب لإلنسان شي ، فَِْبَ الهب  بني  الت ارة، مَّكها 
 بفعَّه أف ال 

اال بفعله؛ أ ا ليسد مل  جمل، ا رث يو ين يف مل  املصرث  ون ق صله، 
: يو ين يف ملك  جماا ح  لص قاح: ال، ما أريو، ما أريو أرث عن أيب، حمقصح

 مبهر  مصت املصرث   ين يف ملك ،  قا من ملكها بفعلها.
 :الت ارِة" بِِنيى ِ " الشرط اللان 

 أن ي  لكها بفعله بنيَّة ال هار ، فال بو أن تكصن حمية ال هار  مقارحمةا لل  ل .
ل  أن شخًصا أعطاك هدي ، قَّنا: الهدي  بفعَّه أف ال  قب ل الهب  تمَّ  

 بفعَّه 
 ال  ل  بفعله.

أعطاك ملالا آيار ، جم صعة آيارات أو آيار ، فأ ق ا علل أآاو أحم  تس فيو 
منها، وملا أ ق ا بعو يصمني حمصيد أن ت يعها، حمصيد ال هار ، تركد حمية الُقنية ا، 

 حمية ال هار ،  ين علي  اليكا  
  اث زات.نُي ال زكا  عليه، وآن ني  قا، آيور  املؤلف باملسألة، لكن حمريو أن حم 
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 :ِنصابًا" ِقيمُتها وبَََََّغتْ " اللاليت من الشروط 
اهن ال بو من بلصغ قي ة العروض حمواباا، و قا قيوه مبا آ ق يف لم العروض ا، 

 النقوين.
اة  ل  لم تبَّغ قيمتها نصابًا، لكن عنده من النْ د ما يبَّغها النصا ، فيها َز

 أف ليس فيها 
  ها حمواباا بنفسها، أو بض ها ا، النقوين.فيها اليكا ، اها بل د قي 

 والحظ أن املع م  ص بلصغ قي  ها حمواباا.
اهن زكا  العروض جتب يف قي  ها، ال يف أعيا ا، خبالف زكا  النقص ، فإ ا جتب 

 يف أعيا ا.
اة من أعيانها أف من قيمتها   ما محَ ال ج    هَ الَز

 ِقيَمَتها" َزَى قاح: "
 وال أيئ أن ييكة من أعيا ا.ها" ِقيَمتَ  َزَى "

 ما ص رة ذل  
 لينا حمقصح: عنوه قطعة أرض لل هار  قي  ها علل آ يين –واحو يقصح: أحما عنول 

امللاح أربعني ألف لاير، قي  ها كم  أربعني ألف لاير، أو أربعني ألف  ينار من 
، الصاجب عليه ماها    الق ب ملالا

 رب  العشر.
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بيرة ، جا  إل  أحد الفْرا  قال: أنت محتا ، خذ ربا قطع  اُرض هذهَ 
العشر من هذه اُرض، وأفرغ له ص  خاص به ربا العشر مَّىكه له ي زئ 

 أف ال 
 ال أيئ، ال أيحله اال أن ييكة قي  ها، فيخرل اليكا  من قي  ها.

رجين عنوه مك  ة، وتعرف طالب العلم كلي منهم فقرال، وحي اجصن  مثاله آخر:
ل ا حيصح عليه اهللصح، يأش بالر لل من الك ب الد مل ي م بيعها، للك ب، ف

وم كوآة يف املس ص عات، فيأش ويصزعها علل طالب العلم، ويقصح:  قا زكاش، 
 ي زئ أو ال ي زئ 

 ة جال ا، ا  وارات اهللويلة القي ،ما أ رل الك ب امل  قية يف املس ص عات
أيئ هل ، ال أيئ اال ا رال اليكا   وأ رجها لطالب العلم، وزعها عليهم ال

من أعيا ا،  قا  ص املق ب، ال أيئ أعيا ا، ال بو من قي  ها، ال من أعيا ا، 
 أحما اها قلد: من أعيا ا آ ق لسان.

ر  اة في عروض الت ارة، وَذ َل  اآلن إل  حاالت عدف وج   الَز انتَْ الم
 حالتين ما هما 

 بِ ْرٍث" َمَََّكها ف ن"
اليكا   ، فال جتب عليهُن اُرث مَّ  جبريها ب ي فعله ملين ا رث؛ ان ملك
 فيها.

اة   مت  ت ب عَّيه الَز
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اها باعها وق ض ونها من النقص  ي وأ حساب حصح هلقه النقص ، وال جتب عليه 
اليكا  ولص مكلد عنوه آنصات ما  ام أحمه ملكها ب ي فعله،  قا املق ب  ص 

 مق ب اا هصر أيضاا.
اة فيها:الص ر   ة الثاني  التي ال َز

 لها" َتِصرْ  لم نَََ اَها  م الت ارةِ  نِيى ِ  بغيرِ  بِفْعَِّه أو"
 "لم تصر لها"

 إذن عندنا ص رتان:
 : يف املل  اامل كا رث ال تكصن ال جتب فيها اليكا ،  الص رة اُول

 وال ي وأ حساب اهللصح مبهر  متلكها.

يْ ل: إنه -ديهاهلل يه–يْ ل: أنا فْر انتظر ول  أنه مثاًل قبَ وفاة أبيه، وه  
َ هذا الميراث في الت ارة، فه  ناٍو لذل ،  بم رد أن يم ت ال الد أن سعشغ

  م مَّكها باُرث، هَ يبدأ حسا  الح ل بتمَّكها 
 ال، ال ي وأ حساب اهللصح، وال جتب اليكا  فيها ولص مر عليها اهللصح.

، أ من ق ضه هلقا النقو ي وأ حساب اهللصحلكن اها باعها وأ ق النقو، فالنقو ي و
 والهلل  قا 

 : ين اها ملكها بفعله ب ي حمية جتار ، ملين: احمسان علل آ ي الص رة الثاني
امللاح اش م أرلاا، ملاها اش يد اأرض  قاح: أحما حماول أن أبا عليها 
 بيد واآ قر أحما وأوال ل واهلل و هلل رب العاملني، فهقه عروض جتار  
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ض جتار ،  قه عروض قُني،ة، بعو مو  حولد له أزمة، وعرض  قه ليسد عرو 
اأرض لل ي ، أو قرر أن ي ا أوال ه يف مكان  ثان، وأن  قه اأرض يش لها يف 
ال هار ، وول  عليها لصحة لل ي ، واآ  رت  قه اللصحة مصجص  ، وآن ني، 

 ا ا رل زكوثالثة، وأربعة،  ين أب اليكا  يف كين آنة، يقصمها كين آنة خي
قاح  ،ُنه مَّكها بفعَّه بغير ني  الت ارة  م ن اها: ال، ال زكا  فيها؛ ال  ا 
 مل توي لل هار ، وال جتب فيها اليكا ."لم تصر لها" املؤلف: 

جال مش ل واش  ا، اش ا ا املش ل وأعطاه قاح: أتفضين،  قه املئة ألف قي ة 
ا منق ق ضها.اأرض، أخ املئة ألف، ي وأ باملئة ألف حص   الا جويوا

 أخذ المو  أل  واشتر  بها أرض أخر  ُجَ الت ارة، الح ل مستمر  
 ، والهلل  قا ُنه اآلن تمَّكها بفعَّه بنيى  الت ارةحمعم مس  ر؛ 

 ولص أ رل ا حمسان اليكا   روجاا من اخلالف من ملين  قه الوصر، فإحمه حسن.
 أما املق ب فال، املق ب ال أب.

 ل  الرابع  في هذا البا  هي مسعل  التْ يم  تْ يم عروض الرابا المسع
 الت ارة:

 كيف تقصَّم عروض ال هار    -
 ما وقد ال قصمي  -
 ومب، يكصن  -
 اْلَحْ ِل" عندَ  وتَْ ىفُ "
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 اهن  قا وقد ال قصمي.
 مت  تنظر في قيمتها 

 عنو اهللصح.
 ما ص رة ذل   ما فائدة هذه المسعل  

ها مبئة ل ضاحل  أجين ال ي ، بكم اش ي ها  قاح: اش ي احمسان اش م علل آ يين ا
ألف لاير، يف  اية السنة جال وقاح: أحما أ رل زكا   قه السنة، كم  رل زكا   

 هَ فعَّه صحيح قاح: أ رل ألفني ومخس ئة لاير، زكا  عن مئة ألف، 
ح، ص ليي بو يهلل،  ص حممثر ا، قي  ها عنو شراحلها، ال، ال بو من قي  ها عنو اهلل 

اهن تقصَّم عنو اهللصح، تعاح يصم اهللصح، متام اهللصح كم من قي  ها  قاح: ال ضاحل  
املصجص    هلل أن اش ي ها مبئة ألف، ا ن قي  ها مئ ني ألف، اهن خيرل اليكا  
عن مئ ني ألف، وليي عن املئة ألف، وقو تكصن اخنفضد، فإحمه خيرل بقي  ها 

 عنو اهللصح.
وح والنقص  تضم بعضها ا، بعض، وال ينقط  اهللصح ب  واحم  هصا ا، أن العروض 

أحو ا با  ر، فالنقص  والعروض كأ  ا جنٌي واحو، اال أن العروض ال جتيئ 
اليكا  منها، ال بو أن ُ ر،ل اليكا  من قي  ها، وأما ت وهلا بنقص  ، وت وح النقص  

، أ ق و قا بايبعروض، و قا  أب ال هار، ال ضاحل   تية وها  ة،  قا اش م، 
 فلصو ه ب واش م هبا بضاحل .

َ مرة ويبدأ حسا  ح ل جديد أف الح ل مستمر   هَ يصفر العداد فيَ 
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 اهللصح مس  ر، ال ينقط  اهللصح ب  وح عروض بنقص ، وال حمقص  بعروض.
: أ ا ُتض،م، يقصح:  قه حمقص  أحس ها هللاهلا، ال، تضم حمقص  العروض اُمر اآلخر

 اهن تقصَّم عنو اهللصح.يف تك يين النواب، 
 بماذا يك ن التْ يم بالذهب أف بالفض  

، أم باع  ار أن حمواب  ينمثر قي  ها باع  ار أن حمواب الق ب عشرون ملقاالا
 الفضة مئ ني  ر م  

َ ينظر وص لها إل  قيم  الموتين درهم، أف وص لها إل  قيم  عشرين دينار،  ه
 ما ال  ا  

ََُحظِّ قاح: "  لَّفْراِ " با
ََُحظِّ "ب  ين.يعا باألر به، بع ار   ان  هلل ال ع ي؛ يعا باأقلَّفْراِ "  ا

اة  فْال: هذه تبَّغ قيمتها موتين درهم، وال تبَّغ قيمتها عشرين دينار، عَّيه َز
 أف ال  ما ال  ا  

 عليه زكا .
قاح: ت لغ قي  ها عشرين  ينار، لكنها ال ت لغ مئ ني  ر م،  قا يف زماحمنا ال 

ن رمبا حيوين بعض اأزمان ملالا أن يكصن مئ ني  ر م قي  ها أعلل ي  قق، لك
 من عشرين  ينار، أما يف زماحمنا ال، فرل ك ي.

 فما المعتبر 
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املع م بلصغها أل من النوابني، فإها بل د  قا أو  قا وج د اليكا ، والهلل 
  قا 

ي  تعرفها اآلن، اآلن في زماننا    َو
جرام الفضة، وال الب من آنصات طصيلة من قرون تنمثر ا، قي ة جرام الق ب، و 

أن حمواب الفضة أقين من حمواب الق ب، وبنالا علل  قا فالنمثر يف زماحمنا ا، 
وترم  ، تق بُن الذهب أَثر بكثيربلصغها للفضة، ما حمنمثر ا، الق ب؛ 

 حمواب الفضة كم يساول 
م اشر  تو ين  هقاح ل : جرام الق ب ملالا اف ض أحمه بريالني، تس طي  أن تعرف

 علل مصاق  ا حم حمد وكوث بشكين يصمة.
م نصا  الفض  بالريال السع دي   افترض أن جراف الفض  ريالين، إذنَ 

ألف ومئة وتسعني، تقري اا: ألف ومئ ني لاير، ف ينئق  اها كان عنوه من ال ضاحل  
 ما ي لغ  قا النواب، فإحمه أب عليه أن ييكة.

 َوِرٍق" أو ينٍ ع من باُحظ لَّفْرا قاح: "
 العين ما هي 

 الق ب.
 وال رق ما ه  

 الفضة.
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و  " لكة يفيوك فاحلعين أو وِرقاملؤلف مل يقين ل : ه ب وفضة، قاح ل : "
ل صية جويو  تس فيو أن تعرف أن الق ب يس ل عيناا، والفضة تس ل ورقاا، 

 والعني  قه يس صحمه مش ك لفمثة، يقصلصن: العني.
 يقصح: رأيد عيناا

 ن  رأيت عيًنا  ما مع
أكن جاآصو، أكن الش ي، أكن الق ب، أكن يأتينا واحو يف الورو يقصح: 
أيها ا  ص  لقو رأيد عيناا ومشل، فيكصن واحو مه م بالفل  يقصح: رأم 
الش ي، واللان ى ال عنوه فلصو عليه  ين، يريو يسو ، يقصح: رأم ه ب، 

طشان يقصح: رأم عيناا جارية، واللاليت  احلف يقصح: رأم جاآصو، والراب  ع
  قا من املش ك، واملرا   نا الق ب.

 به" اْشُترَِيتْ  ما يَُْعَتبََرُ  وال"
 به"  اْشُترَِيتْ  ما يَُْعَتبََرُ  وال"ماذا يعني 

ال يع م ما اش يد به قوراا وال جنساا، ال يع م ما اش يد به قوراا يف مسألة 
 يع م وال يع م أن قي  ها عنو شراحلها كقا، الال قصمي، ال بو أن تقصَّم عنو اهللصح، 

ما اش يد به ال قي ةا، وال جنساا، فكصحمه اش ا ا بالورا م، يقصح: ال، أحما اش ي ها 
بالوحماحمي، اهن ال بو أن يقصمها بالوحماحمي،   يهلل  ال، تقصمها باأقين آصال كان 

به ال قوراا وال  ا اش يد را م أو  حماحمي، ح  لص اش ي ها بالوحماحمي، وال يع م م
 جنساا.
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  ر مسعل  أخيرة في هذا البا ، وهي مسعل  تبدل العروض وأ ره  م َذ
 عَّ  الح ل، هَ يْطا الح ل  

 عنوحما:
 حالة عوم االحمقطاي. -
 وحالة االحمقطاي. -

 مت  نْ ل: إن تبدل العروض ال يْطا الح ل 
 في مسعلتين وهي:

 بِنصاٍ " َعَرًضا اْشتَََر  وإن"
عنوك ُل ط،د بف هلل الرال، ال، الوصاب با آكان،  "عْرًضا"صاب با آكان الو

باب زكا  العروض، العروض مج  عرض  بإآكان قال البه تي في ]الروض[: 
 الرال.

 وما الفرق بين الَعَرض والَعْرض 
 كين اأعيان املصجص   يف  قه الوحميا، يش يه بعر،ض  من الوحميا. العَرض:

 دين بعَرٍض من الدنيا، أف بعْرٍض من الدنيا  لما يْال: هذا يبيا
 بع،ر،ض  من الوحميا.

ل  اشتراه بنْ د، ل  باع دينه بالنْ د يك ن باعه بعَرض من الدنيا، أف ليس 
 بَعَرض 
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 باعه بعر،ض.
 لكن العرنض خُيرهل النقص ، عرفنا الفرل، العر،ض يش ين النقص ، والعرنض خُيرهل النقص .

 خر  النْ د أف يدخَ فيها النْ د  والمراد هنا العْرض يُ 
  رل النقص ، ال حمريو ا  اح النقص .

 ُعُروٍض" أو أَْ َمانٍ  من"
اهن اها ت ولد عروض ال هار  بنواب  من اأوان من الق ب والفضة، فاهللصح 
مس  ر ما توفر العوا ، تقصح: واهلل  الص، راحد عروض ال هار ، وجالتا 

جويو، ال، اهللصح مس  ر،  قا اها ت ولد العروض فلصو ا ن، أبوأ حساب حصح 
 بالنقص .

 إذا تبدلت العروض بالعروض، عروض ت ارة بعروض ت ارة 
قاح: واحو عنوه ملالا بسطة ي ي  فيها أق شة، وجو آصل اأق شة غي ميسر 
حاله، قاح: أريو أن أبي  بوح اأق شة أبي  آاعات، ه ب ىين الساعات قاح: 

عات، قاح: الساعة بعشر ، قاح: ما عنول،  ق  قه اأق شة أريو أن اش ل آا
 بقي  ها، وأعطيا مقابلها عروض جتار ، ف  وح عروض بعروض.

 فما الحكم ينْطا الح ل أف مستمر 
مس  ر، اهن ت وح العروض بالنقص ، والعروض بالعروض  قا ال يقط  اهللصح، لص 

ه هللصح علل شةل، فهقا حصلقلنا: يقط  اهللصح ما أكن أكلر ال هار ما يك ين ا
 مس  ر.
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  قه حالة ال ينقط  فيها اهللصح.
رها بْ له:  الحال  الثاني  التي ينْطا فيه الح ل َذ

 يََْبِن" لم بساِئَم ٍ  اْشَتراهُ  وإن"
 علل حصله، بين ينقط  اهللصح، ويعيو حصح جويو. "لم يبن"

 ما ص رة ذل  
شةل من  قا الق يين،  قا  احب عروض ال هار  عنوه بقالة أو أق شة، أو 

قاح: واهلل، أحما مل أعو أك ين ال ي  يف ال هار ، أريو أن   ق ل أغنام وأه ب 
أطل  يف المية وأرعل اأغنام أفضين ل من  قه اأآصال وما فيها من الفنت، ف اي 
الوكان، وأ ق يف مقابله، ه ب لشخص عنوه قطي  من اأغنام، قاح: أعطيا 

 ، فأ ق اأغنام للور والنسين يرعل هبا يف المارل. قه اأغنام و ق  كان
 فهَ يبدأ حسا  الح ل من جديد، أف يبني عَّ  ح ل عروض الت ارة  

ي وأ من جويو؛ يعا بع ار  عامية )يوفر العوا  وي وأ حساب اهللصح من جويو( 
 قا ما ي علق ب اب زكا  عروض ال هار ، وبه خن م الكالم عن زكا  اأمصاح، 

 القا م ان شال اهلل يف زكا  الفطر، و ة من زكا  اأبوان. والورو
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 )اُسوَّ (
َال:    يقصح أحسن اهلل اليكم: لص أعومت تصليهلل الكيين واال  ارالس
 اال  ار مل حمشرحه، ي وو أحمنا جتاوزحماه. ال  ا :
: يعا بع ار  آهلة أن الشةل تأ قه وتضعه عنوك يف ال يد ما حي ال االدخار
مة، للالجة وال يفسو، ال  ر تضعه يف ال يد ألي مع  ا، السنة القا تضعه يف ا

  هلل أم ال   قا موَّ ،ر.
لكن ما رأيكم يف الط اطم لص أ ق ا وترك ها  ارل اللالجة أآ صي  ربد، أكن 
أقين من أآ صي، فليسد مو ر ، اهن املو ر ال حي ال ا، حفظ  يف تميو أو شةل 

  ر من  قا الق يين، والهلل املو
الق هلل موَّ ر أم ال  مو ر، اأرز موَّ ر أم ال  موَّ ر. و كقا، اخلي موَّ ر  

 ليي مبوَّ ر.
* * * 

َال:  يف م صن املق ب أحياحماا يقاح: ُملك،ه بالضم، وأحياحماا مهلكه، الفرل بني س
 املهل  واملمُل  

 آلطان يفأن املهل   ص ال  لر ، واملمُل   ص السلطان؛ يعا ملالا أرض  ال  ا :
شخص من اأشخاص ال ا ب غوب أرلاا،  احب اأرض املال  اأآاآة 
هلا يقاح:  قه اأرض يف مهلكه، لكنها ليسد يف ُملكهه، ليسد يف آلطاحمه، 

 آلطان غيه عليها، اهن  قا املمُل  والسلطان، واملمهل   ص ال  ل .
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* * * 
َال:  ين واملرأ  املطلة بالق ب  ين أصز اآ ع اله للرج (1:43:2) س

أما للرجين فصالهلل أحمه ال أصز، وأما لءحملل فاأحملل أصز هلا ال  لة،  ال  ا :
أما اأ وات الد تكصن من الق ب فال أصز لل رأ  أن تأكين مبلعقة من ه ب، 

 وال من احمال  من ه ب، وال كقا، فهين  قا من باب ال  لة 
ا  ص من باب اأ وات  اهلل أعلم، لكن اأ هر أحمه ليي من باب ال  لة، واا

كا حمية واملالعق وكقا ال أصز أن تكصن من الق ب ال للرجين وال لل رأ ، ومر 
 "ول  عَّ  أنث ".معنا يف باب ا حمية تقكرون قاح: 

* * * 
َال:   ين الركاز يليمه اهللصح والنواب  س

 يقلنا: ال، الركاز ال يليمه، احممثروا باب زكا  اخلارل من اأرض كله لي ال  ا :
" يف أوح اليكا ، وأما النواب، معشَّرفيه حصح، و قا هكرحماه، قاح: "يف غي 

 فالركاز ليي فيه حمواب، وأما بقية اخلارل من اأرض ففيه حمواب.
 هكرحما حمواب اهلل صب والل ار كم  

 مخسة أوآق.
هكرحما حمواب املعون، املعون مل يقكره  احب اليا ، حمواب العسين مئةا وآ ني 

.  رطالا
* * * 
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َال:  ملاح لل اح اليكصل القل أيئ من حمفسه أو من غيه  الس
ملاح املاح اليكصل القل أيئ من حمفسه ومن غيه قالصا: ملين اأغنام،  ال  ا :

أربعني شا ، الصاجب فيها شا  منها، أو اش م شا  وأ رجها زكا  جتيئ أم ال  
 جتيئ.

* * * 
َال:  ملاها  ة ال  ي  ت يٌ   الس
 صا: أحمه ي    أمه.قال ال اجب:

* * * 
َال: ما حكم تركيب أآنان من الق ب والفضة، وكقل  تقصمي اأآنان  الس

 بالفضة والق ب 
 ص املؤلف قاح: ما  عد اليه الضرور  أصز، لكن  ين يقاح: بإطالل   ال  ا :

يعا ملالا لص لُ هي ه ب فقط أجين اليينة، فال أصز للرجين، وأما لل رأ  فاهلل 
  أ رل.أعلم، ال

* * * 
َال:  ما  ة كيفية قضال  ال  ااناز   الس
قضال  ال  ااناز  اأفضين أن تُقضل علل  ف ها، ويكصن ما   ل ه  ال  ا :

م  ا مام  ص   ر  الت ، وما تقضيه  ص أوح  الت ؛ يعا   لد م  ا مام 
اهلل أكم وتوعص  :و ص يف ال ك ي  الرابعة، ف قصح: اهلل أكم بعو ال ك ي  اللاللة تقصح
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لل يد، كم ا مام تكم معه وتسكد، وآلم ا مام، بعو آالم ا مام تكم 
،   تك ي  تقرأ الفاكة، تكم ال ك ي  اللاحمية تولة علل الن  

 تسلم  قا  ص اأفضين.
* * * 

َال:  ما معىن اامان يف اليكا   الس
 لص أتل بالسيال ي ضهلل. ال  ا :

* * * 
َال:  يمأ املوين من الوين يف حموف اهللصح فراراا من اليكا    ين الس
 : ال أ رل.ال  ا 

* * * 
َال:  م  يكصن وقد الصجصب ليكا  اهلل صب والل ار  ين  ص بعو ال وو  الس
حمعم، وقد الصجصب، قلنا: وقد الصجصب  ص بوو الوال  واش وا   ال  ا :
 اهللب.

* * * 
َال:  كا  ابله القل ليي لويه غنٌم فكيف ييكة ز  الس
 ال أ رل. ال  ا :

* * * 
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َال: اها كان النواب كله هكصراا خيرل عن مخي وعشرين ابن واض، أو ابن  الس
 ل صن 

 أيضاا ال أ رل. ال  ا :
* * * 

َال:  املسر  واملرعل  الس
 المكان الذي ت تما فيه لتنطََّ في الرعي.المسرح: هكرحما  ال  ا :

* * * 
َال:  للقاط لص أعوت ما يك س ه ا الس
ما يك س ه اللقاط  ص احمسان يأش ملالا ا،  احب ميرعة يقصح: أحما  ال  ا :

ال قط ل  الل ر  مقابين أن تعطيا منها، فهقه الل ر  الد تو ين يف ملكه أجر ا 
علل حوا ه أو ال قاطه  ة   لد يف ملكه بعو بوو الوال ، فال جتب فيها 

 اليكا .
* * * 

َال:  و اف مل تُ ني ُ لطة اأ الس
 : اللاحمية، أنُخَّط  اُوصا :  لطة اأعيان هكرحما ا املل  املشاي، ال  ا 

يكصن عنوك عشرين من ال نم، و قا عنوه عشرين من ال نم م  يي ،  قه  ا ة 
 ب ، و قه  ا ة ب ، ولكنها  لط م  بعضها، ولعلنا حمك فة هبقا القور.
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* * * 
َال:  تك يات ااناز   الس
ال بو من ال تيب، كأ م اآ لنصا الوعال، ال تيب ال بو منه،  أل حمعم، ال  ا :

لكن لعل  تراج  رمبا اآ لنصا الوعال فقط، أما احم قاح النية من قور  ا، امتام، 
فال بأو به، ال ي طين الوال ، وأما احم قاح النية من امتام ا، قور فال يوهلل أن 

 تقكر أن ين قين ا، القور،   ين قين من ا متام ا، القور، أم  ين جمر  أحمه حمصم
، فهقا ال أصز.  أحمه ملالا

* * * 
َال:   ين  قا يؤثر علل بطالن الوال   الس

 ال أ رل، واهلل أعلم. ال  ا :
* * * 

 ى و حم ينا للع وآلم اهلل و لل العاملني رب هلل اهلل و الرحيم، الرمحن اهلل بسم
 وأن الوين، يف يفقهنا أن  اهلل فنسأح: بعو أما أمجعني، و   ه  له وعلل
 احمه  اهللاا،  الا وع حمافعاا، عل اا يييوحما وأن عل نا، مبا ينفعنا وأن ينفعنا، ما يعل نا
 أشري أن  ينوق اأحمعام، هبي ة زكا  باب ا، و لنا قو كنا. عليه والقا ر هل  ول
 ....القا م اأآ صي يف  رو يف القرال  يف
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 الدرس الرابا والعشرون

 كم ورمحة اهلل وبركاتهالسالم علي

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

اهلل و هلل رب العاملني، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه 
 أمجعني.

 أمَّا بعو...

أن يفُقهنا يف الُوين، وأن يعُل نا ما ينفعنا وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل 
 احمه ولر هل  والقا ر عليه.علَّ نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا 

   أمَّا بعو..

  م س  للشيخ" اِ نِ ْْ مُ الْ  في اْخِتصارِ  اِ نِ ْْ تََ سْ مُ الْ  "زادُ  فكنا قو و لنا يف شر 
اة الفطر[ باب تعا، ا، $بن أحمد الح ىاوي   ]َز

اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان االَّ علل المثاملني، و لل 
 وبارك علل حم ينا ى و  وعلل  له وأ  ابه أمجعني: اهلل وآلم

 اللهم اغفر لشيخنا ولصالوينه ولل سل ني يا رب العاملني.
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اةِ ] تعا،: باب $قاح املونف   [رِ طْ الفِ  َز

َِّ  بُ  ِ تَ  ه يالِ عِ   تِ ه وقُ  تِ ن قُ ع ه صاعه وليَّتَ  العيدِ  له ي فَ  ََ ضَ فَ  سَّمٍ مُ  عَّ َ 
َُ وح ائ ِ   سَّمٍ ه، وعن مُ عن نفسِ   ُ رِ خْ ه، فيُ بِ ََّ إال بطَ  نُ يْ ها الدى عُ نََ مْ وال يَ   ِ يى َِّ صْ ه ا
 هِ مِّ فعُ  هه فرقيِْ امرأتِ ه فبنفسِ  بدأَ  عن البعضِ  زَ  َ ، ف ن عَ رمضانَ  هرَ ه ول  شَ َيُم نُ 

عن  ب  حَ تَ سْ ، ويُ اعه يهم صَ عَّ ا َ ََ رَ شُ  بينَ  ، والعبدُ يراثٍ في مِ   َ رَ قَْ ه فعَ دِ لَ فعبيه ف َ 
ه نِ إذْ  ه بغيرِ عن نفسِ   َ رَ خْ ه فعَ طرتُ ه فِ غيرَ  تْ مَ زِ ن لَ ، ومَ زٍ لناشِ  بُ  ِ ، وال تَ نينِ  َ الْ 
ا بدً عَ   َ ََّ ه أو مَ عدَ ب مَ سََّ أَ  نْ ، فمَ رِ طْ الفِ  ليَّ َ  الشمسِ  رو ِ بغُ  بُ  ِ ، وتَ تْ أَ زَ جْ أَ 

ََ ها قإخراجُ    زُ ، ويَ فُ زَ َّه تَ ََّ بَْ ه، وقََ طرتُ ه فِ مْ زَ َّْ َأْو ُوِلَد َلُه َوَلده لم تََ   َ وى زَ أو تََ   ب
ََ  العيدِ  وي فَ  فْر،  بي مينِ  العيدِ   اْضيهَ ، ويَ يهِ في باقِ  هُ رَ كْ ، وتُ َُ ضَ فْ أَ  الصالةِ  قب
 ًما.ه آ ِ ي مِ  بعدَ 

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

اةِ )  ( و قا ال اب ي ض َُّن املساحلين ا تية:رِ طْ الفِ  َز

:ر.ُحكم زكا  الفط أواًل 
:شرط وجصهبا.  م 
:أثر الوَّينن عليها.  م 
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:م،ن جتب عنهم، واأ ناف القين ال يليم الشخص اليكا    م
 عنهم.
:وق ها.  م 
أيها - زكا  الفطر واج ة، واليكا ( إًذا... بُ  ِ تَ ) فقكره بقصله: فعمىا ُحكمها:
 حمصعان: -ا  ص  الكرام

 .اة مال  َز
 .اة البدن  وَز

، وال مل ُ  زكا  الفطر ليسد زكا ا   يف املاح؛ وهلقا ال ُيش ط فيها بلصغ حمواب 
، وال غهىن؛ وااا  ة زكا  بون  يوفعها الواحلم طُهر ا عن حمفسه.  قا ُحك ها  حمواب 

 "ال ج  ". و ص

 َِّ رهما بْ له: )عَّ َ   ( إًذا:مٍ سَّمُ  أمىا شرط هذا ال ج  : فه  شرطان َذ

عن الكافر.فال جتب زكا  الفطر : الشرط اُول: اُسالف 
َُ ه وح ائ ِ يالِ عِ   تِ ه وقُ  تِ عن قُ  )صاعه   ( إًذا: ِ يى َِّ صْ ه ا

 م يف كين يع  -أيها ا  ص  الكرام- وال هىن :الشرط الثاني: الِغن
ِمَّ  "باب   س ه، فال هىن القل جتب به زكا  املاح علل ا حمسان  ص 

ن م"خصم الدىْين  ك ا قلنا يف مسألة  النصا  فاضاًل عن الدي ن"
اة"  ب اليكا  علل ا حمسان.الَز   قا ال هىن القل يُصجه
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ال هىن القل أن  ا حمسان من أ ق اليكا : يعا: اليكا  ُتوف  للفقي، ولوه 
اة ال ،اه     فما ه  الِغَن  المانا من استحْاق أخذ الَز

ا هللاجاته اأ لية ا،  اية السنة، احمسان قا ر ه :  أن يكصن الشخص واجوا
وشارب، أو قصت يصمه، وال حي ال ا، حاجة  أ لية  زاحلو   علل هل ،  علل  كين

 ولص مل أل  حمواباا، ح  لص مل يكن مالكاا لنواب  من املاح.

اة الفطر:  ا لواي  من الطعام فالين عن:والِغن  هنا في َز  أن يكصن واجوا

 قصت حمفسه.)ُق تِه(: 

 م،ن يُنفق عليهم.ه(: يالِ عِ   تِ )وقُ 

قا كاللصب القل يل سه، وال يد القل يسكنه )أجر   (:  ِ يى َِّ صْ َُ ه ا)وح ائ ِ 
 ال يد(.

  يصم واحو ه( ملوياله عه  صته ه وقُ صته ُيش ط أن يكصن  قا الواي فالالا عن )قُ 
 )يصم العيو وليل ه(.

( 153: لص فرلنا أنَّ شخواا غربد عليه الش ي ليلة العيو وعنوه )يعني مثاًل 
ثالثة أوال  وزوجة؛ كم ك ال تأكين وتشرب يصم  -ملالا -لاير، وله من اأوال  

هَ هذا  ( لاير؛133العيو وليلة العيو  قاح: أكين وُشرنب وحصاحلىل كلها تكفيها )
اة الفطر أف ال   ي ب عَّيه أن يزَِّي َز
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 : حمعم، أب عليه أن يوف  زكا  الفطر.ال  ا 

يوف   عليه أن ( تصيف بيكا  الفطر عنه وعن عياله؛ وج،ب، 53فإن كاحمد الم )
اهلل بعو  فسيأش معنا ان شال-اليكا  عنه وعن عياله، وان كاحمد تصيُف بال عض 

 .-قليين

( 53( لاير، ي قل ل منها )153 ين حمنمثر  نا:  قا الشخص يقصح: أحما معة )
( لاير؛  ين جتب عليه زكا  الفطر أو ال جتب  ماها 53لاير؛ ولكن علةَّ  ،ينٌن قوره )

 يقصح املؤلف 

 زكا  الفطر؛ الوَّينن ال يُع م يفه( إًذا... بِ ََّ : )إال بطَ قا أثر الوَّينن عليها، قاح 
( 53االَّ اها كان مطلصباا به، جاله  احب الوَّين يقصح: "آو  الوَّينن، علي  )

( آيوفعها يف وفال 53لاير آو  ا" ف ينئق  تسقط عنه زكا  الفطر؛ أنَّ  قه الم )
  ،يننه.

( لن يوفعها يف وفال  ،يننه وليسد مطلصبةا منه يف هل  53قه الم )أمَّا كاحمد  
 اليصم؛ فإنَّ اليكا  جتب عليه )أعا: زكا  الفطر(.

ا، م،ن جتب اليكا  عنهم: ا ن اها ُ صطه د، باليكا   $   احم قين املؤلف
 فإحمَّ  تيُكة عن حمفس  وع َّن  قا القل آيقُكره املؤلف  نا:

  قا اأوح: ُ رل زكا  الفطر  اعاا عن حمفس .ه( عن نفسِ   ُ رِ خْ )فيُ 
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فيه  اهاا أب علل ا حمسان القل كقق( رمضانَ  هرَ ه ول  شَ َيُم نُ  سَّمٍ )وعن مُ 
ه( ُم نُ يَ  سَّمٍ )مُ شرط الصجصب السابق أن خُيرل زكا  الفطر عن حمفسه وعن كين 

 ا  الفطر.كيُنفق عليه، كين احمسان تُنفق ليه فإحمه أب علي  أن ُ رل عنه ز يعني: 

هَ هذا يشمَ الشخ  الذي تُنفَ عَّيه باعتبار أنه ي ب عَّي  أن تُنفَ 
عَّيه، والشخ  الذي تُنفَ عَّيه تط ًعا من عند نفس  أف فْر َمن ي ب 

 عَّي  أن تُنفَ عَّيه 

( مضانَ ر  هرَ ه ول  شَ َيُم نُ  سَّمٍ ه، وعن مُ : )عن نفسِ : قاح املؤلفال  ا 
كا  شخص  شهر رمضان؛ فإحمه أب أن ُ رل ز  ولص تمعد، با حمفال علليعني: 

 الفطر عنه.

ه  د، ا، أآر  من اُأآر، قلُد هلم: "أحما آأتص،َّ حمفقاتكم ص رة المسعل : 
 يف شهر رمضان" و رت، ت ص، حمفقا م يف شهر رمضان.

... أب علي  أن ُ رل زكا  الفطر عنهم، و قا قو يس  رب ا حمسان إًذا
 -يعا:  ص أ الا م مي بالنفقة، ليسد واج ة- مي يقصح: كيف ا حمسان ي

 فالنفْ  واجب  أو غير واجب  

اة الفطر عنهم غي واج ة    فكي  نُ جب عَّيه َز

 قا له حممثاحلر، ليي مبس  رب، فكصنن ا حمسان   ين يف شةل  مس  ب قو 
 :حمعطيكم أمللة وال ة، ي تب علل   صله الشةل املس  ب أشيال واج ة
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: دخ ل اُنسا ٍَ ، أال، ي تب عليه وجصب قرال  الفاكة عليهن في صالة نف
ووجصب الركصي، ووجصب السهص   فلص أنَّ الركع ني أمَّا الفاكة فلن أقرأ ا؛  ال  

 يع م أو ال  حمافلة؛ لن أقرأ الفاكة؛

 .ُنه شَرَع في مستحبٍّ يترتب عَّيه أشيا  واجب  يأ ؛

 اُضحي  ما ُحكمها  ا  أن يضُ ة؛م،ن أر ومن نظائره عندنا في المذهب: 

مس   ة وليسد واج ة؛ لكن م،ن أرا  أن يض ة ترتَّب علل  قا أحمه أب 
 عليه أن ُأس  عن شعره، وعن  فره، وعن بشرته.

اَة الِفْطِر َعمىن َتُم نُ ند وا أَ » واآ ولصا باهللوييت  .«َزََ

  قا القل أب علي  أن  رل اليكا  عنهم.إًذا... 

( لاير امل  قية مع  53ا قورت، أن ُ رل اليكا  عنهم؛ لكن اها كاحمد الم ) قا اه
عشر  أوال ، وما بقة ل  عن حصاحلههم اأ لية، وعن  -ملالا - قه، عنوك 

( 53( لاير، )53قصت حمفس ، وقصت عيال  يصم العيو وليل ه ما بقة ل  االَّ )
اة الذين ُتخر  الفَمن  عشر  أشخاص؛ -ملالا -لاير ما يكفة أن  رل زكا   َز

 عنهم 

َل : )عَ   نبدأ بَمن  ( ال تكفة لله ي ؛53الم )( عن البعضِ  زَ  َ قال الم

  قا اأوح. ه(بنفسِ  )بدأَ 
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 اهاا بوأ بنفسه،   زوج ه.ه( )فامرأتِ 

ِْه)  ع وه.( يعني: فرقي

ي  يْدِّف زوجته عَّ  أمه هِ مِّ )فعُ   َ) 

ال عليها رلة، أحمد ك َّلد، ا حمف: انَّ النفقة علل اليوجة فيها حمصي معايْ ل ن
 با قوام علل النكا ؛ فلهقا النفقة علل املرأ  مقوَّمة.

 أنَّ بر اأُم  كو.)فعبيه( 

  املياث.اها عهي فإحمه ينمثر يف اأقرب فاأقرب يف( يراثٍ في مِ   َ رَ قَْ ه فعَ دِ لَ )ف َ 

 هذا سبع  مراتب:

.اُول: نفسه 
.م: امرأته  
.م: رقيْه  
م: أُمِّه . 
.م: أبيه  
.م: ولده  
.م: اُقر  في الميراث  
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ن ُ رل أا، بعض اأ ناف القين ال يليم   تعا، $احم قين ا ن املؤلف 
 زكا  الفطر عنهم، آصال قلنا: ال يليم  أن ُ رل اليكا  عنهم اليكا  الكاملة.

 أو ال يليم  أن ُ رل عنهم شيئاا.

اة"، "أخِر  عنه بعض  ناك شخص حمقصح ل :يعني:  و ناك شخص  الَز
 "ال ي ب أن ُتخر  عنه شيًوا". حمقصح ل :

حنن ( اعه هم صَ عَّي ا َ ََ رَ شُ  بينَ  فبدأ أواًل بالسْ ط ال زئي فْال: )والعبدُ 
ا  الواا رقيق  قلنا: "احمه أب أن ُ رل عن ع وك"؛ لكن الع و  قا اها كان ع وا

 مهل  ل ؛  قا أب أن ُ رل عنه.

مش كاا بني شركال ألكصحمه؛ فإنَّ الواي يُقسم عليهم، كين أمَّا اها كان الع و 
 واحو خُيرل حو ه يف امللكية.

 ،  ناك ثالثة أ ناف أو ثالثة مساحلين ال أب أن ُ رل عنهم زكا  الفطر أ الا
 و م:

 ْفإ رال زكا  الفطر عن اانني ليسد واج ة؛ ( نينِ  َ اُول: )ال
 ولكنها مس   ة.
 : انَّ اأحكام الد ت علَّق باهلل ين:وتقكرون قلنا لكم آابقاا

 .منها: ما يتعَّىَ بال نين منذ وج ده 
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 .ومنها: ما يتعَّىَ به بعد والدته 
اة الفطر يتعَّىَ ب الدته  وأمىا مشروعيتها فتتعَّىَ ب ج ده.  ف ج   َز

 ِال جتب اليكا  عنه؛ أنَّ الناشي تسقط النفقة ( زٍ الثاني: )لناش
 عنها، م،ن  ة الناشي 

: امرأ  غال ة من زوجها؛ مل هي:  الد حمشيت عن طاعة زوجها، يعا ملالا
يش ه هلا ملين  ويقا ا ) ويقا ا عنو م آاعات، وزوجها آفَّر ا أني ويسار( 
قالد: أحمد ما آفَّرتا وما مشَّي ا؛ أحما غابة، وه  د ل يد أبيها، يا بند الناو 

 ارجعة ا، ال يد. قاح: ال.

اة الفطر عنها أو ال  وليلة الفطر؛حضر يصم الفطر   هَ ي ب أن ُيخر  َز

 ال، ال أب أن خُيرل زكا  الفطر عنها؛ أ ا حماشي.ال  ا : 

( ه : تْ أَ زَ جْ ه أَ نِ إذْ  ه بغيرِ عن نفسِ   َ رَ خْ ه فعَ طرتُ ه فِ غيرَ  تْ مَ زِ ن لَ الثال : )ومَ 
 سه.فالشخص القل أب أن  ُرل زكا  الفطر عنه؛ لكنه آ ق  وأ رجها عن حم

أتيد لُ خرل اليكا  قاح: "يا والول، ال  الص أحما  فعُد واحد من أوالدك: 
 اليكا  عن حمفسة".
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اة  )ه  ال ي ب أن فهطرته ال تليمه  صه(: طرتُ ه فِ غيرَ  تْ مَ زِ ن لَ )ومَ  يخر  الَز
أنَّ زكاته واج ٌة علي ، أحو أوال ك القين تنفق عليهم،  ص أ رل عن نفسه(  

   أنَّ زكاته عن حمفسه ال تليمه؛ وااا تليم  أحمد.اليكا  عن حمفسه، م

اة مرة  اني  ملَّا أ رل اليكا  عن حمفسه؛   هَ ي ب عَّي  أن تخر  الَز

بوون ه( نِ إذْ  بغيرِ  هعن نفسِ   َ رَ خْ ه فعَ طرتُ ه فِ غيرَ  تْ مَ زِ ن لَ )ومَ  ال، قاح املؤلف:
 جُتيئ زكاته عن حمفسه.( تْ أَ زَ جْ )أَ ما يس أهحم  أ الا 

َال:  ن املؤلف يقصح: انَّ الشخص القل تليم فطرته علل غيه فأ رل ا س
 اُذن ممن  عن حمفسه أجيأت، من غي اش اط ا هن؛

 .-ملالا -والوه  -يف ملالنا-ممن عليه اليكا ، القل  ص 

 من أ رل زكا  الفطر عن غيه ممن ال تليمه النفقة.

: الشيخ/  اة قاح:جال يصم العيو اتوين علةَّ  (15:14)يعا ملالا  أخرجُت الَز
يئ فهين جتعن نفسي وعن  )يعني: مساعدة وخدم  منه. جزاه اهلل خير(  

 زكاش أو ال 

 أجزأت. ال جتيئ؛ االَّ بإهن، اها اآ أهحما ق ين ا  رال:

أمَّا كصحمه أ رل عا  ون أن يس أهحما: فهقا ال أيئ االَّ يف  قه املسألة؛ أنَّ 
اة عن نفسه  نا   .ال عن غيرههذا أخر  الَز
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 : ووقد اليكا  عنوحما:ا، وقد اليكا  تعا، $  احم قين املؤلف 

. ٍ وقت وج 
.ووقت ج اٍز 
. ٍووقت أفضَّي 
. ٍراه  ووقتَ 
.ووقت قضاٍ : فيك ن التعخير إليه محرىًما 
 :  ما وقت ال ج    أولها: وقت ال ج 

روب ص غوقد الصجصب  ( إًذا... رِ طْ الفِ  ليَّ َ  الشمسِ  رو ِ بغُ  بُ  ِ )وتَ 
لماذا اعتبرناه وقت ال ج    ما  الش ي ليلة الفطر.  قا  ص وقد الصجصب،

الثمرات وما المسائَ التي تترتب عَّ َ  ن غرو  الشمس ه  وقت 
 ال ج   

َل :  َر الم ََ  ي تب علل  قا اآقاط اليكا  يف  صر، واأاب اليكا  يف  صر.ذ

 جصب:ن ال روب  ص وقد الص أمَّا الوصر الد تسقط اليكا  فيها بنالا علل كص 
َل  أربا مسائَ: ر الم  فَذ

  َه(بعدَ  مَ سََّ أَ  نْ اُول: )فم 
 قا الشخص جال ا، مركي  عص  اااليات، وقاح: "أحما أريو أن أ  ين يف 
ا عيو( رأم املسل ني يكُمون، وما شال اهلل  ا آالم" ليلة العيو )يعا: قالصا: غوا
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  قا صن ال هان؛ فقاح: "أحما أريو أن أ  ين يفممثهر املسل ني يف يصم العيو وي  ا ل
الُوين العمثيم" وجال ا، مك ب  عص  اااليات أو ا، أحو املسل ني، فو ين يف 

 مت  دخَ في اُسالف  ا آالم،

اة الفطر أو ال  بعو غروب الش ي؛  هَ ي ب عَّيه أن يخر  َز

 :ُنه لم يتحَْ فيه شرط ال ج   عند وقت ال ج  ال ي ب  

 ال ج  : اُسالف.شرط 

 ووقت ال ج  : غرو  الشمس.

اة.  فهذا ما أسَّم إالى بعد وقت ال ج    فال ي ب عَّيه أن يخر  الَز

  َا(.بدً عَ   َ ََّ المسعل  الثاني : )أو م 
ا  ط عاا  قا ما ع-بعو غروب الش ي، را  لسصل النخاآة ا( بدً عَ   َ ََّ )أو مَ 
روب ، أو أ،م،ة، اش م بعو غفاش م ع و بعو غروب الش ي ليلة العيو -مصجص 

اة عنه أو ال ي ب الش ي ليلة العيو،   ُيخر  الَز

 .ُنه هذا بعد غرو  الشمس ال ي ب 

  ََ(. َ وى زَ الثال : )أو ت 
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أحمه اها وجب عليه ا حمفال علل زوجة  بعو غروب يعني المْص د هنا: 
ا أبص ا، هالش ي؛ فإحمه ال أب أن خيرل اليكا  عنها؛ القل خُيرل زكا  الفطر عن

ويكصن هل  بكصحمه تيوَّل بعو ال روب ط عاا  ا ر الع ار  أنَّ  قا بعقو النكا ؛ 
لكن شرط ا حمفال آيأش معنا يف باب النفقات: أنَّ شرط وجصب ا حمفال علل 

 اليوجة أمران:

  : حوصح اليوجية.اُول ه : الزوا 
  :أن ت قح تسليم حمفسها.واُمر الثاني ه : التسَّيم 

حمه حوين أ"أو تزو  زوجً  ودخَ بها بعد الغرو " يعني:   هصش قاح:وهلقا ال
ال سليم؛ فإحمه أب عليه حينئق  أن ينفق عليها، واها وج د النفقة ف هب زكا  

 الفطر.

 ف نه ي ب أن يزَِّي عنها أو ال  فإها حوين اليوال بعو ال روب:

 .أبيها"ال أب، يقصح: "أبص ا يوف ، أحما م كُلف املهر واليكا  علل 

اة"  اة وبدفا الَز اة عنها، وقال لها: "أنا متحمَِّ الَز َال: ل  أخر  الَز س
 هَ ُي زئ أو ال 

  :ان ب ذن أبيها  َ ُنه  أيئ ليي  ناك اشكاح؛إذا
يَ الَ   .استعذنه فصارَ 
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  :ان بغير إذن أبيها وال استوذانها ا،  فهقا حي الإنَ 
 حممثر. واهلل أعلم...

ل ا، واط اا بالصجصب؛ ف ينئق  ال جتيئ؛ لكن حي ا  أحمه لييمْتض  الْ اعد: 
  يت. واهلل أعلم...

 :)الرابا: )أْو ُوِلَد َلُه َوَلده 
 بعو غروب الش ي، جاله ولو بعو غروب الش ي ليلة العيو،( ْو ُوِلَد َلهُ )أَ 

اة الفطر عنه   هَ ي ب أن يخر  َز

 ال ي ب، ُيستحب أو ال ُيستحب 

د غرو  ، وهذا عننا أنها ُتستحب عن ال نينُنه سبَ مع ُيس  ب هل ؛
اة عنه. ان جنيًنا  فُتستحب  الَز  الشمسَ 

َل : )لم تََ  ا ن  قه ه( ََّ بَْ )وقََ  يف  قه املساحلين اأرب ،ه( طرتُ ه فِ مْ زَ َّْ قال الم
  صر اأاب اليكا  عليه بنالا علل وقد الصجصب أحمه غروب الش ي.

 عليه زكا  الفطر. جتبأنى هذا الرجَ أسَّم قبَ غرو  الشمس: 

ا ق ين غروب الش ي، فل َّا غربد الش ي باعه أو مات الع و:  م،ل، ، ع وا
 جتب.

 ت ب. أو تيول ق ين غروب الش ي:
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انت في عصمته.جتب؛  بعد الغرو  طَّىَ:  ُنى وقت ال ج  َ 

جصب  ص تليمه؛ أحمه وقد الص ( ومات بعد الغرو : ُوِلَد َلُه َوَلده  )َأو الرابا:
 ش ي.غروب ال

 انتهينا من الكالف عن وقت ال ج  ، وقت ال ج   ما ه  

 غروب الش ي ليلة العيو.

:المسعل  الثاني : وقت ال  از 
 ما ه  وقت ال  از 

ََ إخراجُ    زُ قال: )ويَ   ين قفْر( وقت ال  از ه :  بي مينِ  العيدِ  ها قب
ال اآ   مغروب الش ي، يوي ق ين العيو بيصمني، فيكصن عنوه يصم )اللالثني ويص 

 والعشرين(  قه وقد جصاز.

 العيدِ  : )وي فَ وقت اُفضَّي  ََ  قا إًذا...  (َُ ضَ فْ أَ  الصالةِ  قب
وقد اأفضلية: ا راجها يصم العيو ق ين  ال  العيو.  قا وقد 

 اأفضلية.
و وقد الكرا ة ا راجها يصم العيو بع( يهِ في باقِ  هُ رَ كْ )وتُ  وقت الكراه :

 ها.الوال  حمقصح: ُيكره ا راج
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المْص د: ُيكره تعخيرها  وإالى في ب ُيكره ا راجها؛  ليس معناها:
راه  لكن ُيكره تأ ي ا ا،  قا الصقد؛إخراجها    في وُتْكَرهُ ) ُنه وقتَ 

 ولكنها زكاٌ  جميحلة.( باِقيهِ 

تكصن به اليكا  قو  رل وق ها؛ ولكن ت قل يف الخامس: وقت الْضا : 
فإها ًما( ه آ ِ  مِ ي ا بعدَ ْضيهَ )ويَ  ل أ ي اليه، و صالقمة، وأب قضاؤ ا، وحيرم ا

  رل يصم العيو أ، ه، ا حمسان ان مل خُيرل زكا  الفطر.

 "أَِ م" هَ معناها سْطت عنه أف باقي  في ذمته 

باقية يف هم ه، وأب عليه قضاؤ ا، و قه مسألة أ صلية عنو عل ال اأ صح 
 فتْر إل  أمٍر جديد ""هَ الْضا  ي ب باُمر اُول أو ي ا ها

أنَّ القضال ال يف قر ا، أمر  جويو؛ بين أب باأمر، وهلقا المذهب عندنا: 
اة وقتها محدد تقصح  : الَز

ولكن القضال أب يف اأمر اأوح، وال يف قر ا، أمر  جويو، نْ ل: نعم  
 "وج   قضا  ال اجبات الشرعي ، ول  خر  وقتها". اأ ين

 بال أ ي.( ًماآ ِ ) فيكصن( ًماه آ ِ ي مِ  ا بعدَ ْضيهَ ويَ ) :$وهلقا قاح املؤلف 
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َه( ويَ  ِْ أو دقيِْ  أو شعيرٍ  رٍّ من بَُ  صاعه  بُ  ِ )فص أو  رٍ مْ ما أو تَ ههما أو َس ِي
َ    أَ زَ جْ الخمسَ  أَ  فَ ، ف ن َعدِ رٍ قِ أو أَ  بيبٍ زَ  وال  عيبه ، وال مَ اتُ تَ ْْ يَُ  رٍ مَ و َ  بٍّ حَ  َ
 ه.سُ وعكْ  ال احدَ  فُ َّزَ ماعَ  ما يَ ال  يَ طِ عْ   ُز أن يَُ ، ويَ زه بَْ خُ 

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

(  ا، تعا، $  احم قين املؤلف  ٍَ اة الفطيف  قه اليكا  )فص وهك،ر، ر(، )َز
اة" يف  قا الفوين  يعني:  "الُمخَر  له"وعن "الُمخَر "  ف كلَّم عن"إخرا  الَز

   له اليكا .م،ن ُتوف

: َل  في قدرِه، وفي جنسه. أمىا الُمخَر  فبح  الم
 قا قوره، ما مقوار الصاجب يف زكا  ( إًذا... صاعه  بُ  ِ )ويَ فقاح:  أمىا قدره:

 الفطر 

م يساوي بالكيَّ  جراف  اي،   والصاعَ 

( جرام؛ ولكن  قا يف كين اأ ناف )ُ رل متر، ُ رل بُر، 43( كيلص و)2)
 ( جرام.43( كيلص و)2ُ رل أقط( كلها ) ُ رل زبيب،

 ال،  قا باع  ار الُم اايو الرزين

 جراف بَُرٍّ جيًدا رزينا بعربعين (13:.2)والصاع 
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 ل ين وحموف االَّ قليين.وتْدير الصاع بالَّتر: 

 ودون نص  متٍر الذراعُ  ودون لترْيٍن ونصٍ  صاع

قا من  ر، و كقا.  فالُم خي لف عن ال وهذا يختَّ  اختال  اُجناس: 
 جهة القور.

ثة  علل ا رال ثالثة كيلص، وا رال اللالوأمىا من جه  ال نس: طبًعا الفت  : 
ُخر،ل: اها أ وت، باأكلر اح ياط -بال ش -كيلة  ة جميحلة 

 .واحم  هصا  نا: يف امل

: اها أ قت، باأكلر؛ فخالف االح ياط، فاالح ياط يف وأمىا في النصا 
َصاع( ) ق باأقين؛ أمَّا يف ا  رال ملين زكا  الفطر حين ا حمقصح:النواب أن تأ 

 تأ ق باأكلر؛ فهقا اح ياط حسن.

ُخر،ل فيه أ يٌن و ص أ ناٌف مخسة، انتَْ إل  جنس المخَر : 
وجني امل
 واآ لنالٌ آنقُكر قاعوته و ص قصت ال لو.

أو  رٍ أو شعي رٍّ من بَُ ) قاح املؤلف:: -وهي اُصَ-أمىا اُصنا  الخمس  
ِْ دقيِْ   (:رٍ قِ أو أَ  بيبٍ أو زَ  رٍ مْ هما أو تَ هما أو َس ِي

.الُبر 
.والشعير 
.والتمر 
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.والزبيب 
.واُقر 

 لكنه يقصح يف المر والشعي:

 .ُي زئ إخراجه َحبًّا 
 .ًْا  وي زئ إخراجه دقي
 .ًْا  وي زئ إخراجه س ي

اف نلكن يف اأ ي  ص جني واحو، ُ رل الُم أو الشعي. فهقه  ة اأ 
 اخل سة:

:حنط "  ويس ل"قمح"  ويس ل"بُر"  معروٌف، يس ل الُبر"
 قه كلها تعو  اأ ال، و ص شةٌل واحو، وُيون،  منه اخل ي، اخل ي 
غال اا القل حمأكله مونصي من الُم، واخل ي اأ ر  قا من الُم، واخل ي 

 اأبيض  ص من ُلب الُم.
:ٌه بالُم.ح،بٌّ ش يي: يعن و ص ش يٌه بالُم، الثاني: الشعير 

 أيئ أن ُ رل الُم ح ًّا، وأيئ أن  رجه  قيقاا )الوقيق( هماأو دقيِْ قال: )
 املط صن(.

 ما حُي َّص،   يُط ن. فهقا  ص السصيق.و "الس ِيَ" ه : 
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:ال بو من ا رال ال  ر وانتبه ا!  الصن  الثال  ه : التمر
 ر طب الفرق بين التمر والتعرف ن وليي الررطب؛ الررطب ال أيئ. 

 التمر: ج ى أو يبس.

 القل حُيفظ يف اللالجات: فهقا ال أيئ ا راجه.أمىا الر طب: 

:العنب اها جفَّ وي ي.والزبيب ه :  الرابا: الزبيب 
: لنب جمفف، جتووحمه يُ اي أحياحماا يف أكياو أقط،  واُِقر ه

 .(33:19)يس صحمه 
 أنى هذه اُصنا  الفطر، واملق ب: فهقه مخسة أ ناف جتيئ يف زكا 

َّها، حت  ل  أخر  أقر ي زئ.  الخمس  ت زئَ 

 ما ه  االستثنا   واها مل أو  قه اخل سة؛ حمن قين ا، االآ لنال،

َ    أَ زَ جْ الخمسَ  أَ  فَ ف ن َعدِ ) قاح:   قه اها عوهم، ( اتُ تَ ْْ يَُ  رٍ مَ و َ  بٍّ حَ  َ
 فَ ف ن َعدِ )ل  من قصت ال لو، قاح: اأ ناف اخل سة، ومل أو؛ فإحمه ين قين ا، شة

َ    أَ زَ جْ الخمسَ  أَ   (.اتُ تَ ْْ يَُ  رٍ مَ و َ  بٍّ حَ  َ

أولهلل شةل عنوحما ا ن: اأرز، والقر ، والعوو. يف زماحمنا  قه القر  مثَ: 
. واهلل أعلم...  قا بالنس ة له ،ا أيئ يف (31:12)ا ن.  قا ال هصش هك،ر، يف 

 ا  رال.
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 ُخرا  ما الذي ال ي زئ في ا

َل : ) صح، ال أيئ ا رال املعهيب، فيأش متر  م،عهيب، أو م ل( عيبه وال مَ قال الم
أو مسُصو، معهيب عنو أ له، وقومي ت يَّ طع ه، ما عا  ُيس  سن طع ه؛ فإحمه 

 ال أيئ ا راجه.

 هَ ي زئ إخرا  الُخبز أو ال 

َل : ) ، وال أ( زه بَْ وال خُ قال الم  ي. يأش يئ ا رال اخلفال أيئ ا رال املعهيبه
 احمسان يقصح: "ما  ام الُم ُأيئ فأحما أ رل ُ  ي"  قا ال أيئ.

ُخر،ل له:
اة الفطر  احم قين املؤلف ا ن ا، امل  َمن الذين ُتدَفا لهم َز

اة المال له  أنَّ  -أيها ا  ص  الكرام-القاعو  يف  قا  : "َمن صحى إخرا  َز
اة الفطر له"  ي  نا ا، بعض املساحلين:ولكنه صحى إخرا  َز  آُيشه

اة الفط -مثاًل -: هَ ي  ز أن يعتي المسعل  اُول  ر جماع  فيدفع ن َز
ال اجب  عَّيهم لشخٍ  واحد  أو العكس: أن يعتي شخ  واحد يْ ل: "أنا 

يَّ -عندي صاع، خذ أنت يا فالن الصاع  ن خذ  أنت يا فال -الصاع ا نينَ 
يَّ   فهَ ي    ز َيَّ ، وأنت يا فالن خذَ 
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ب علل ليكا  الد جت( اال احدَ  فُ َّزَ ال ماعَ  ما يَ  يَ طِ عْ   ُز أن يَُ ويَ ) قاح املؤلف:
الصاحو يعطيها اثنني، كين واحو كيلص، أو يعطة كين واحو حموف كيلص يعطيها 

 أصز.ي  ز أف ال   اأربعة،

 أن يوف  مجاعةٌ أ عصن زكا م ويوفعص ا ا، شخص  ( الذي ه  قَّنا: هسُ وعكْ )
عطل له الد  رجه واح

ُ
و.  قا جاحلي بشرط أالَّ يكصن هل  زاحلواا عن حاج ه امل

 عن حو الفقر املاحم  من ق صح اليكا .

ه من ال  ر ما يكفيه أكلر من آنة، فنعطي -ملالا -أعطصا هلقا الشخص يعني: 
 ما يكفيه ملو  آنة،  ييت أنَّ  قا ال  ر القل اج    عنوه أ رجه عن كصحمه فقياا.

 ر ) اي( اثنني كيلص من ال  -علل آ يين امللاح-جال واحو وأعطاه مثاًل: يعني 
من ال  ر، واللان واللاليت والراب  واخلامي واملاحلة، جئنا لن سب مقوار ال  ر 
القل عنوه؛ اها هبقا ال  ر القل عنوه يكفيه ا ي  حاجاته ا،  اية اهللصنح، 

ها َ اآلن يدفعها لغني أو يدفعه جال واحو بعو هل  يريو أن يوف  له اليكا ؛
 لفْير 

 يوفعها ل ا، ما عا  يوفعها ا، فقي. فيُن  ه ا،  قا.

 بأن يعطة الصاحو ما علل اا اعة.( هسُ وعكْ )

 ، ي  ز أو ال أن يعطة الصاحو زكاته لصاحو هناك ص رة  الث :
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 أصز، ليي  ناك اشكاح، ومل يقكر ا لصلصحها و هصر ا.
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اةِ ال إخرا ِ  ]با ُ   [َز

َفرَ  بِ جا ل ُ دً حْ ها جَ إال لضرر، ف ن َمنََعَ  هما إمكانِ  رِ عَّ  الف ْ  بُ  ِ ويَ   ها ََ
 في مالِ  بُ  ِ ، وتَ رَ زِّ منه وعُ  تْ ذَ خِ  أُ اًل خْ ، أو بُ ََ تِ وقُ  تْ ذَ خِ وأُ  مِ كْ بالحُ  عار ه 
 أن َُ ، واُفضَ  ٍ يى نِ ها إال بِ إخراجُ    زُ هما، وال يَ ي  لِ ها وَ خرجُ فيُ  وم ن نٍ  يٍّ بِ صَ 
اةِ  إخرا ُ  َُ فضَ ، واُدَ رَ ها ما وَ ذُ ها ه  وآخِ عِ فْ دَ  عندَ  ْ لُ ه ويَ ها بنفسِ قَ رِّ فَ يَُ    َز

 َِّ ْْ َُّ نْْ    زُ ه، وال يَ دِ بََّ  ْرا ِ في فُ  مالٍ  َ  ًَ عَ ، ف ن فََ ه الصالةُ في َصرُ ها إل  ما تَُ
إليه، ف ن   البالدِ   ِ رَ قَْ ها في أَ قُ رِّ فَ فيه فيَُ  ْرا َ ال فُ  دٍ ََّ في بََ  ، إال أن يك نَ تْ جزأَ أَ 

اةَ   َ رَ خْ أَ  رَ ه في آخَ ومالُ  دٍ ََّ َان في بََ  ه   دٍ ََّ ه في بََ رتَ طه، وفِ دِ ََّ في بََ  المالِ  َز
َُ تَ    زُ فيه، ويَ  اةِ  ع ي  .ب  حَ ستَ وال يُ  َى قَ فعَ  نِ يْ لَ  ْ حَ لِ  الَز

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

اةِ  إخرا ِ  ا ُ )ب   احم قين املؤلف ا،  (الَز

اةِ  إخرا ِ  )با ُ   فيه آدر مساحلين:( الَز

  : ين ا رال اليكا  المسعل  اُول : الف ر في اُخرا 
 علل الفصر أو علل ال ا ة 

 .اة  المسعل  الثاني : ُحكم منا الَز
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  :اة ا   م،ن القل خُيرل اليكالمسعل  الثالث : الُمخر  لََّز
 وي اشر ا راجها 

 : اة. المسعل  الرابع  ما يْال عند إخرا  الَز
  اة، وزمان المسعل  الخامس : مكان إخرا  الَز

 اُخرا .
 . م السادس : وقت اُخرا  
.أمىا المسعل  اُول  فهي: الف ر 

اة واجب  عَّ  الف ر أو ال   هَ الَز

 عنوحما أ يٌن، وعنوحما اآ لنال:

وجصب  اأ ين ( إًذا...َيِ ُب عَّ  الفْ ِر ما إمكانِه: )هكر،ه بقصلهاُصَ: 
ا رال اليكا  علل الفصر، جمر  ما اك  ين اهللصنح أب علي  أن ُ رل اليكا ، وال 
ا، بعو أآ صي( ال أصز تأ ي ا  ا، بعو غوا أصز ل  أن تؤ ر ا )تقصح: أؤ ر ا غوا

 عن الفصر، م  ا مكان.

ل ة كيقُيو ويصُلهلل كل ةا آابقةا مرت معنا، مرَّ معنا  ( ما إمكانِه) و قا الشرط
)وال  :عا،ت $يف كالم املؤلف ال بو أن حمقر ا م   قه لُ فه،م: قصح املونف 

 رُ عتبََ وال يُ ) وأشرحما  ناك أحمه(، المالِ  وال بْا ُ  اُدا ِ  مكانُ إها ج بِ في وُ  رُ عتبََ يُ 
ع ٌم يف وجصهبا علل ا حمسان وث ص ا يف هم ه؛ لكن ا مكان مها( يعني: ج بِ في وُ 
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 يف أ ين الصجصب. و قا  ص القل هكره املؤلف  نا، قاح: يف وجصب اأ ال ال
 "أ رهل اليكا  فصراا" فال حمطالب الشخص يقصح:( ما إمكانِه)

 قاح: "ما عنول ماح ا ن".

قلنا لكم: تقكرون قوة -شخٌص عنوه ماٌح غاحلب )لاي منه( مثال ذل : 
 ا ن  ص يعرف أحمه -الشخص القل كان عنوه ماح ولعها يف الك ب ولاعد

مخس احلة ألف لاير، وا ن ليي عنوه ماٌح حالر االَّ عشر  لاير  -ملالا -ي  لَّ  
 ي  وَّم هبا، حمقصح: زُكة مخس احلة ألف.

 يقصح: ما عنول.

اة   هَ ي ب عَّيه يذهب ليستدين لُيخر  الَز

 ال أب عليه هل .

 ا مكان مع ٌم يف وجصب اأ ال، ال يف أ ين الصجصب، م  ما متكَّنإًذا... 
 .بعو هل  أ رل اليكا  عن كين املو  املالية

اة عَّ  الف ر عند اُمكان.  إًذا... اُصَ: وج   الَز

 ناك اآ لنالان اآ لنا ا املؤلف أصز فيه ا ال أ ي: فال تكصن علل فر   أصز 
 فيها ال ا ة، و ا:
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 ( هذا اُول.رما إمكانِه إال لضر ) 
 .أو: لعدف اُمكان 

من  (وَيِ ُب عَّ  الفْ ِر ما إمكانِه) فعرفناه من قصله: أمىا عدف اُمكان:
 حاالت عوم وجصب الفصر:

 .الضرر 
 . وعدف إمكان اُخرا 

 ما ص رة الضرر 

ملين الشخص القل هكرحماه، يقصح: أحما ا ن يف يول ماحلة لاير، ص رة الضرر: 
  أريو أن أه ب أت وم هبا وأطعم أوال ل، ووجب علةَّ يف همد عن املاح الضاحل

 يمكن اُخرا  أو ال يمكن زكا  قور ا ماحلة لاير، 

 أكن؛ لكن م  لرر عليه.

و قا أيضاا يق  يف بعض اأحيان يف عروض ال هار  امل عُسر : عنوه بضاحل  
َ ه )عروض جتار ( عارلها لل ي ، والسصل م صُقف ال يصجو مش ل، ومتَّ اهللصنح؛

 ي زئ إخراجها من أعيانه 

   ها.أب ا  رال من قي

 "ا ف  من قهي  ها"



1099 
 

 قاح: "ما عنول آيصلة".

 جتب اليكا ، وتلُ د يف هم  ، م  ما اآ طعد، فإحمه أب أن ُ رجها.نْ ل: 

اة له ص رتان:   احم قين ا، مسألة اة": ومنا الَز  "منا الَز

 .ُُول : أن يمنعها جاحًدا وج بها  الص رة ا
 .الص رة الثاني : أن يمنعها ُبخاًل 
 قه  (ف ن َمنَََعها َجْحًدا لُ ج ِبها)قاح املؤلف:  عها جحًدا:فعمىا من

ا لصجصهبا، وهلا  صرتان:  اهللالة اأو،: أن أنعها ج وا

 .أن يك ن عالًما 
 .وأن يك ن جاهاًل ممن يُتص ىر ال هَ في حْه 

َفَر عار ه بالُحْكم) فعمىا العالم: ل لعارف باهلُلكم ي تب عل( اََ
 ما هي ث أمصر، ج وه لصجصب اليكا  ثال

َفَر عار ه بالُحْكمأواًل: ) ( الحكم بكفره: ُنه جَحَد أمًرا معَّ ًما ََ
من الدِّين بالضرورة، وَمن جَحَد أمًرا معَّ ًما من الدِّين بالضرورة  ف نه 

 يكُفر وهذا يعتي معنا في با  ]ُحكم المرتد[.
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( :ما  ص معنا ا كف،ر يقصح:  الص وُأِخَذتْ اُمر الثاني :)
ماف ُنه منعها بعد ت الكافر ما جتب عليه اليكا ؛ تُؤ ق منه اليكا ؛

 .الحْ ل
( : اُمر الثال ََ و قا كله مرجعه ا، اهلُلكم القضاحلة، ( وقُِت

ق اليكا  منه، أو اهلُلكم بق له،  َّ  والْتَ هنا عوا، ا مام، آصال أ ن
 الف ر أف بعد االستتاب  

حمه ة العامله القل أ و اليكا  م  كص بعو االآ  ابة ثالثة أيام.  قه حال
 عارفاا هبا.

َال:   (.4.:41........ )س

حمعم، الق ين  نا ق ين ره َّ  وليي ق ين حو بعو االآ  ابة ثالثة ج ا : 
 أيام.

وك ا قلنا لكم: كين  قه اأمصر، آصالا ال عقيرات، أو اهللوو ، أو ق ين 
ق اليكا  منه، كين  مام،  قه مرجعها ا، ا املرتو، أو اآ  ابة املرتو، أو أ ن

 علل ا مام يف هل . (41:24)ال أصز أحو  أن 

 الحال  الثاني : ما ال هَ:

احمسان حوييت عهو با آالم )أآلم و  ين يف ا آالم(، وبعو آنة 
من اآالمه و ص جالي ما تعلَّم، وال  رو، أشهو أنَّ ال اله االَّ اهلل، 
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ة قاح له الشيخ: أحمد ل  آن ،-ملالا -وه ب ا، بلوه من بلوان الكفار 
ا ن، وأحمد عنوك حمقٌو من الق ب أو من الفضة، أو عنوك هبي ة أحمعام، 

 أو شةل من  قا مما أمج  العل ال علل وجصب اليكا ؛ أ رهل زكاته.

، ليي  ناك زكا ، شكل  تريو أن ال أفهم  قاح: أحمد تض   علة،
 تريو أن تأ ق ما ماح؛ لن أ ف  اليكا .

ا لصجصهبا؛ لكنه جا ين؛ ف نعها ج   ُيحَكم بكفره وا

، قاح املؤلف: وأمَّا م  ااهين فإحمه يُعرَّف، وال يكفر االَّ اها أ ب، ال
وااهين يف ملين  قا يع م ااهين ممن يُ وصَّر ااهين منه، كإحمسان حوييت 
عهو با آالم، أو حمشأ يف با ية  بعيو ، أو حنص هل .  قه اهللالة اأو، 

 ج ص اا منها. و ة: م،ن منعها

: شخص عنوه عروض جتار  ، ملَّا متَّ -أيها ا  ص  الكرام- احم  هصا  نا
 اهللصنح طُل ،د منه اليكا ، قاح: ال، ما أ ف  زكا  عروض ال هار .

 ملاها ال توف  

 قاح: أ الا  ة ليسد واج ة.

  (َمنَََعها َجْحًدا لُ ج ِبها) حمطُ ق عليه كالم املؤلف القل  ص
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و الصجصب يف فروي املساحلين املخ لف ال يُرا    و الصجصب: ج ن نا   ن
و الصجصب في ا أمج  عليه العل ال، املعلصم من الُوين  فيها؛ وااا ج ن

 بالضرور .

ولص كان اخلالف فيها -أمَّا أن أ و الصجصب يف مسألة   الفية 
-ملالا -؛ فهقا ال ينط ق عليه اهلُلكم، ملين: زكا  عروض ال هار  -لعيفا 

. 

اة:  فهة قصٌح لعيف؛ لكنه  الف ال أو الْ ل بعدف وج   الَز
 أكن أن تكُفره.

 ج ،و، وجصب زكا  اهلللة: قالصا: "ا ف  زكا  اهللُلة"

ا، لن أ فعها، و ة أ الا ليسد واج ة" فه ،و، وجصهبا.  قاح: "أبوا

و الصحيح في المذهب:  ؛ ليي مقوص  ج ن ليي  ناك زكا  أ الا
و الصج و الصجصب في ا الصجصب  نا ج ن صب يف تفاري  املساحلين؛ وااا ج ن
 ُعلهم، من الُوين بالضرور .

صض مساحلين ال كفي ال خي -أيها ا  ص  الكرام- و قا قو يل  ي؛ وهلقا
ُنى خ ض ال اهَ فيها يعتي بمصائب وعظائم  فيها االَّ العامل؛

فإحمه يكُفر"  ؛، ف هو الصاحو يقرأ كل  ني: "أنَّ م،ن اآ  ينَّ ىرَّمااوع ائب
ح اللصب" "اآ ا -علل آ يين امللاح-أنَّ من اثرَّمات  -ملالا -و ص يعرف 
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من اثرَّمات، و "م،ن اآ  ينَّ ىرَّماا؛ فإحمه يكفر" اهاا... ما، اآ  ينَّ االآ اح؛ 
ُنه ال يفهم الفْه، وال يميِّز بين ما أجما العَّما  عَّيه،  فإحمه يكُفر؛

 .ضرورة، وغيره من المسائَوما ُعََِّم من الدِّين بال

يف   ر ]ُحكم المرتد[  ولعصا باب تعا، فلهقا العل ال 
أبصاب الفقه، بعو ما يورو ا حمسان الفقه، وينضىل، ويوي عنوه فهم 

ُ قه وال يولهلل أن يط]ُحكم المرتد[ وعقين؛  قا يوُلهلل أن يقرأ يف باب 
 أيضاا؛ لكن يوُلهلل أن يقرأ ي فهَّم فيه.

ه االَّ م،ن اها و ين ا، رت ة االج ها ، ولص يف املق ب، لكن ال يطُ ق
ح  ل ص اج هوت، يف املق ب؛ أنَّ  قه املساحلين تط يق ُحكم املرتو حو 
الُر    قا ال يكصن االَّ من قه ،ين القالة، والقالة شرطه أن يكصن جم هواا 

 ولص يف مق  ه.

ليطُ قها  ض ا آالمأمَّا أن يأش م،ن ال يعرف حمصاقض الصلصل فيوُرو حمصاق
 علل الناو؛ فهقه من املواحلب.

حمعم أن توُرو للعامة حمصاقض ا آالم لي قرو ا ) قا أمٌر حسن(، 
تقصح: يا حماو، احقروا الُشرك، احقروا  عال الق صر، احقروا الُس ر، 

 كُقر م من  قه اأمصر.
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من  أل واحو تروحمه قو ارتكب شيئاا (45:51)أمَّا تقصح: "يا مجاعة 
أش باملواحلب ي -والعياه باهلل- قا؛ علل طصح كُفروه واآ  لرصه  مه" فهقا 

يب هلا الرؤوو، ك ا حمرم ا ن من ااهلة القل ال يعرف يف الفقه  الد تشه
شيئاا؛ ولكنه يعرف بعض اأشيال ويقصح  قا ُكفر، و قا ُكفر، وي وأ يطُ ق 

ه من أحم -ال ش -؛  فهقا -حمسأح اهلل السالمة والعافية-علل الناو  قا 
 املواحلب.

لوان جهة يف بعض ال ُ -وقو حوَّثا أحو الناو من أحو ال ُلوان ال عيو  
 قاح ل: انَّ عنوحما م،ن يكُفر م،ن -الوني أو بعو الوني، أو حنص من هل 

م  يس  ينر أكين اا مل؛ أحمه  ؤالل يف بلو  بعيو ال يفه صن العربية تُرجه
 $علل مق ب ا مام اأعمثم/ أيب حنيفة النع ان هلم منٌت يف الفقه 

، ومق ب ا مام/ أيب حنيفة: "أحمه ال أصز أن يُؤكين من حيصان ال  ر تعا،
"َمن  أنه االَّ الس  ، وأنَّ غيه حرام ال أصز، ويف ال اب القل بعوه:

فر"  َى محرىًماَ  ن أ فط َّقصا  قه علل  قه وكفَّروا فقهال اأُمَّة كلهم؛استح
 مجهصر الفقهال يقصلصن  صاز هل .

فاحممثر ا،  طصر  اخلصض يف ال كفي، ال خيصض يف ال كفي االَّ العامل؛ 
 أمَّا  صض ااا ين فيه فإحمه افساٌ ، ورحم اهلل امرأا عرف قور حمفسه.

ها جحًدا ل ج بها. إًذا الحال  اُول :  َمن تَر
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ها ُبخاًل:  الحال  الثاني : فما كا ؛ أن يوف  الي  خبيين ال يريوَمن تَر
 حكمه يكفر أو ال 

 أمران: م،ن منعها خُبالا ترتب عليه( إًذا... أو ُبْخاًل ُأِخَذْت منه وُعزِّرَ )

  :ق اليكا  منه.اُمر اُول  أ ن
  :أحمه يُعيَّر.اُمر الثاني 
 هَ يكُفر 

ها َجْحًدا ف ن َمنََعَ : )ال يكفر،  حَّ علل هل  مفهصم قصح املؤلف ملَّا قاح
َفرَ ل ُ   (.ج ِبها ََ

 ومل يقين كفر؛ فُعلهم، من  قا أحمه ال يكفر ب ك اليكا .وُبخاًل ُعزِّر: 

سألة: ا، مسألة  ثاللة يف  قا ال اب، و ة م تعا، $  احم قين املؤلف 
خرهل، 

ُ
اة امل  َمن الذي ُيخر  الَز

ه  هَ ه  صاحب المال بنفسالقل ي اشر ا راجها ويوفعها للفقرال، 
 ال وي  ز أن يدفعه غيره  أو يتعيىن أن يدفعها غيره أو صاحب الم

، واللاللة آأزيو ا من عنول:  هك،ر، عنوحما مسأل نين
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ُُول : اة عن نفسه  وإنما يباشر إخراجها غيره:  ا َمن ال ُيخر  الَز
( إًذا... اوَتِ ُب في ماِل َصِبيٍّ وم ن ٍن فُيخرُجها َولِي هموه  ق له: )

قاح اشرا ا رال اليكا  بنفسه؛ بين خيرجها عنه وليره، و الو  واجملنصن ال ي 
مل يقُكر  تعا، $واملؤلف ( وَتِ ُب في ماِل َصِبيٍّ وم ن نٍ ) املؤلف:

من شروط وجصب اليكا  يف أوح ك اب اليكا  مل يقكر منها، ال العقين وال 
ال لصغ، وُعلهم، من عوم ههكر العقين وال لصغ شروط: أ ا جتب علل الو  

ره هنا  نصن؛واجمل  فَّماذا َذ

 :-واهلل أعَّم-لسببْين 

 اشار ا ا،  الف م،ن قاح بعو الصجصب.: السبب اُول 
 ليفرُي علل هل  مسألة "م،ن القل خُيرل : السبب الثاني

وَتِ ُب في ماِل َصِبيٍّ وم ن ٍن فُيخرُجها ) زكا  ا " فقاح:
 (.َولِي هما
 ب عَّ  "وتومل يُقين: ( م ن نٍ وَتِ ُب في ماِل َصِبيٍّ و ) وملاها قاح:

 الصبي والم ن ن" 

 ُنه غير مكَّى   إنما ت ب في ماله.
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اة: اشتراط الني  في  وأيًضا من المسائَ المتعَّْ  بُمخر  الَز
ه ني  ( والم ن ن لوال َي  ُز إخراُجها إال بِِنيى ٍ : )قاح املؤلفالمخر ، 

 أف ال ني  له 

االا نصن زكاته، ولص جال اجملنصن وأ ق مال حمية له؛ فال يوهللر أن خيرل اجمل
من عنوه و فعها؛ ال تكصن زكا ا، وال أيئ ا راجها االَّ بنية  من مكلَّف. 

  قا الو  واجملنصن.

اته  الشخص املكلَّف، ال الغ، العاقين،  َمن الذي ُيخر  َز

َُ أن يََُفرَِّقها بنفسِ قال: ) اته من م،ن كان يوف  زكه( إًذا... واُفَض
ص كلَّفني، من ال ال ني العاقلني؛ اأفضين أن خيرل زكاته بنفسه، فيخرل  امل

 بنفسه ويوفعها للفقرال.

َُ أنولمىا قال: ) ة، عنوحما اح  اٌح   ر، و ( اُفَض
ص يوفعها بنفسه بقه

، أو فلص  فعها ا، وكي "أن ي ََِّ في إخراجها" االح  اح املق صح، و ص: ين 
 وجاز. فعها ا، الساعة؛  هللَّ هل  

اة  ره ُيشَرع عند إخرا  الَز َْ  هَ هناك ِذ

َل : ) ا ههكٌر عنوحم( ويَْ ُل عنَد َدْفِعها ه  وآِخُذها ما َوَردَ قال الم
 للواف ، وههكٌر لآل ق:
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ُر الدافا  اللهم اجعلها م ن اا، وال جتعلها م رماا.: أن يْ ل: أمىا ذَِ

، وبارك فيْ ل:  وأمىا اآلخذ: قيند، ل  في ا أب جرك اهلل مبا أعطيد،
 وجعله ل  ط،هصراا.

 "الروض الُمربا" وفي غيره.  كقا هك،ر، اأ  اب، مصجص   يف

ما ) غال اا ال يأش باأهكار الصار ، يقصح: ويقصح تعا، $واهللهاول 
 لكنه هك،ر، اأهكار يف بعض املصال ، ملين:(  َوَردَ 

خل احليت"، وا "بسم اهلل، أعصه باهلل من اخل يتعند دخ ل الخال  يْ ل: 
 عند الخرو : "غفران ".

( ما َورَدَ ) ويقصح: وهك،ر، أيضاا  عال ااناز ؛ لكن يف بعض املصال  يقصح
 "راجا، احفظ". ويقصح ل :

 لة.في رص علل ا تيان باأهكار كام"عمدة الطالب"  وأمَّا ال هصش يف

 ومكان ا  رال عنوحما:"مكان اُخرا "    احم قين ا،

اة المال.مكان إخرا  َز 
:اة البدن اة الفطر التي هي َز  ومكان إخرا  َز

اة المال:  أمىا مكان إخرا  َز
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 .فعنوحما ا راجه يف بلو املاح 
  وعنوحما ا راجه يف بلو    ر، وال لو ا  ر: امَّا يكصن

 بعيو أو قريب.
َِّ : ): قاح املؤلفأمىا إخراجها في بَّد المال اِةَ  َُ إخراُ  َز  واُفَض

 عنوحما:( إًذا...  راِ  بََِّدهماٍل في فُْ

 .َمكانه ي ص  بعنه اُفض 
 .ومكانه ي ص  بعنه جائز 
 .اة إليه  ومكانه ي ص  بعنه ال ي  ز نَْ الَز

 فهص أن خيرل زكا  املاح يف بلو املاح. أمىا اُفضَ:

رجيٌن من أ ين املوينة جتارته يف املوينة: حمقصح له: اأفضين أن  رل زكا  
.  قا بالنس ة أفضين ا رال زكا  كين ماح  يف فقرال مال  لفقرال املوينة

 بلوه.

 وأمىا إخراجها في غير البَّد:

 .فعندنا بَّده بعيد 
 .وبَّده قريب 

َصُر فيه افقاح: ) أمىا البَّد البعيد: ْْ َُّها إل  ما تَُ ْْ ( لصالةُ وال َي  ُز ن
 ا راجها يف بلو  بعيو فيه حك ان:
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َُّهاوال يَ و ص القل قرأه ) حكمه تكَّيفيٌّ: ْْ عيو.  قا ( ا، بلو  ب  ُز ن
ما و اهللكم ال كليفة: أحمه يأ  هبقا النقين؛ فال أصز حمقلها ا، مكان  بعيو، 

 ضبر البعيد هنا 

َصُر فيه الصالةُ قاح املؤلف: ) ْْ قو ( القل  ص أربعة برو ، و إل  ما تَُ
 ]قصر الصالة[.آ ق ا شار  ا،  قا يف باب 

َُّها إل  ما تَُ ) ْْ َصُر فيه الصالةُ وال َي  ُز ن جو يف ( ط عاا  قا اها و ْْ
-ال لو مس  قيه، ان مل أو مس  قًّا االَّ يف بلو  بعيو، يف بعض ال لوان 

تكصن أ الا أ لها ليسصا مبسل ني؛ أكلر أ لها من الكفار،  -ملالا 
واملسل ني فيها عوٌ  ىوصر كلهم ما شال اهلل مهنوآني وأط ال وأغنيال 

ين اليكا  ا، أقرب مكان  ح  لص كان  قا املكان فصل وأثريال؛ فهنا ينق
 قا اهللكم  -يينوآيأش بعو قل-مسافة القور، يفُرقه يف أقرب ال لوان اليه 

 (.ال َي  زُ ال كليفة، قاح: )

: ما حكمه  هَ ل  أخرجها في بَّد بعيد ما أمىا الحكم ال ضعي
ٍَّ في بَّده  هَ ت زئ أو ال   وج د مستح

ال "( ان فعين وأ رجها يف بلو  بعيو؛ حمقصح: ًَ َأجزَأتْ ف ن فََعَ قاح: )
اة مرة أخر    ي  ز"  لكن ي زئ أف عَّيه أن يخر  الَز

 .ُنه أخرجهاجتيئ؛ ال  ا : 
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راَ  فيه في بٍََََّد ال فُْاالَّ أن يكصن املاح )( يعني: إال أن يك نَ ق له: )
َرِ  البالِد إليه ًَ بقصله: ) علق(  قا االآ لنال ي فيََُفرُِّقها في َأقَْ ف ن فَََع

َصُر فيه ال( أم ي علَّق بقصله: )َأجزَأتْ  ْْ َُّها إل  ما تَُ ْْ  ( صالةُ وال َي  ُز ن

ًَ َأجزَأتْ أمَّا )(  وال َي  زُ )  ( ال،  قا والهلل أحمه ما ي علَّق.ف ن فَََع

َصُر فيه الصالةُ قاح: )إًذا...  ْْ َُّها إل  ما تَُ ْْ  إال أن يك نَ  ؛وال َي  ُز ن
 .(ال فُْراَ  فيه فيََُفرُِّقها في َأقََْرِ  البالِد إليه في بََََّدٍ 

ن : حكم ا راجها يف غي بلوه؛ لكُحكم البَّد الْريب   بقة، معنا:
ن رجيٌن من أ ين املوينة أ رل زكاته يف بلو  قري ة ميعني: يف بلو قريب، 

 فهذا ما حكمه املوينة، فأ رجها؛ 

 مدين  أفضَ لكن هَ هي اُفضَ أف إخراجها في الجتيئ؛ 

 ا راجها يف املوينة أفضين.

  ار عنوحما:إًذا... 

 أفضَ.

 وجاحلي.

 وىرَّم.
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  قا بالنس ة ليكا  املاح.

اة الفطر:   فعين يخرجها وأمىا َز

اَة الماِل في قاح املؤلف: ) ان في بٍََََّد ومالُه في آَخَر َأْخَرَ  َز ف نَ 
"في البَّد" ح: ملَّا حمقص  ( الكالم السابقبََََِّده، وِفطرَته في بٍََََّد ه  فيه

 يف بلو املاح، وليي يف بلو الشخص.يعني: 

يف  -علل آ يين امللاح-يف املوينة؛ لكن أمصاله  -ملالا -واحو آاكن 
اة المال ُتخَر  فاملالويف؛ لكنه  نا طالب يف ااامعة ا آالمية ي   َز

 المدين  أو في المالدي  

 يف املالويف.  قا بالنس ة لل اح.

اة الفطر: بالنسب   اها جلي  نا يف املوينة، وغربد علي  الش ي لَز
اة الفطر في المدين  أو في المالدي  ليلة العيو يف املوينة؛   ُتخر  َز

 يف املوينة.

 املع م يف هل :إًذا... 

اة المال:  بلو املاح. في َز

اة الفطر:   بلو الشخص وليي بلو املاح.وفي َز
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ان في بٍََََّد ومالُه قاح: ) اَة الماِل في بََََّ ف نَ  ِده، في آَخَر َأْخَرَ  َز
فطر ( ال لو القل يكصن فيه عنو وجصب زكا  الوِفطرَته في بٍََََّد ه  فيه

 عليه.

 عنوحما فيه:وقت اُخرا : 

 وقت وج ٍ .

 ووقت ج از.

 بُ  ِ يَ و : فس ق يف أوح ال اب، يف قصح املؤلف: )أمىا وقت ال ج  
 ( رِ عَّ  الف ْ ماذا يعني ) (رِ عَّ  الف ْ 

عنو متام اهللصنح في ا ُيش ط فيه متام اهللصنح، فيكصن عنو متام يعني: 
 اهللصح.

َى و ) وأمىا وقت ال  از فه : اِة ِلَحْ لَْيِن فَعَق َُ الَز ال وَي  ُز َتع ي
 (.ُيسَتَحب  

عنوحما وقد ااصاز أن يُعُهين اليكا  ق ين وجصهبا  صنح  أو حصنلنين إًذا...
 من هل  ال أيئ: ال أكلر من هل ؛ أكلر

، مسكني  ص أ رجها ا نف ن أخرجها قبَّه بح لْين، فزادت أم اله 
( لاير، 133قاح: "آأ رل زكا  آن ني" وكاحمد زكاته يف السنة الصاحو  )
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مت اهللصنح  قه السنة أ رجها يف مصعو ا، وأ رل عن السنة القا   والسنة 
ات له قريب فصرهث، منه ( لاير، السنة القا مة م333الد بعو ا  ار عليه )

(، مليصن وزيا  ، يقصح: 133( مليصن؛  ارت زكاته  بوالا من الم )53)
 أف يَّزمه دفا الزائد  الص، أحما برأت همد و فعد اليكا ، 

 يليمه  ف  الياحلو.

 ص  ف  اليكا  ا ن ثالثة  الف لاير عن كين آنة  ل  العكس: طيب... 
؛  ارت اليكا  ال جتب عليه أ الا  تية، السنة ا تية  ار عليه  يصن و 

 يستردها من الفْرا  

  الص اهلل و هلل أجر و ي، ال ترج  اليه.

طيب... لص احمه بعو مخي آنصات اغ ىن مر ا أ رم، يقصح: " الص 
 أحسب اليكا  اللليت أو ال أحس ها 

 ال حيس ها؛ أحمه قلنا: يوف  هللصلنين فأقين، وال يييو علل هل .
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 َُ اةِ  ]أه  [الَز

َُ ماني ه    بعضَ  دونَ  ا أو يَ ون شيوً دُ  ِ ن ال يَ ، وهم مَ ْرا ُ : الفُ لُ وى ، ا
ينُ فاي ِ الكِ  َْ دُ  ِ يَ  ، والثاني: المسَا : والثال ُ  ها،فَ صْ ها أو نِ رَ ثََ ون أ

 نْ مى هم مِ ُ  قَّ بُ فُ لى ََ مُ : الْ ها، الراباُ اظُ فى ها وحُ اتُ بَ العامَّ ن عَّيها وهم جُ 
: ه، الخامسُ يمانِ إ ةُ  ى ه قَُ تِ يى طِ   بعَ جَ رْ أو يَُ  هرِّ شَ  ه أوَ      إسالمُ جَ رْ يَُ 
 : الغارفُ لسادسُ ، امُ المسَِّ  منها اُسيرُ     فَ ، ويَُ  نَ بُ اتََ كَ مُ وهم الْ  قا ُ الرِّ 

: في لساباُ ، ارِ ْْ ه ما الفَ  ، أو لنفسِ نً ول  ما غِ  نِ يْ بََ الْ  ذاتِ  ُصالحِ 
 َِ َِ  ابنُ  لثامنُ لهم، ا  انَ يالذين ال دِ   ُ عَ  ِّ طَ تَ مُ الْ  زاةُ وهم الغُ  اهللِ  سبي  السبي
َْْدِر ما طَ عْ ه فيَُ دِ ََّ من بََ  رِ لَّسفَ  المنشاِ  به دونَ  نَْطاُ مُ الْ  رُ المسافِ    ِب

ان ذا عِ ه، ومَ دِ ََّ ه إل  بََ َُّ صِّ  َ يَُ  ها فُ رْ صَ    زُ كفيهم، ويَ ما يَ  ذَ خَ أَ  يالٍ نَ 
 م:هُ تَُ نََ َْ ه مُ مُ زَ َّْ ه الذين ال تََ إل  أقاربِ  ن  سَ ، ويُ واحدٍ   ٍ نْ إل  صِ 

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

   احم قين املؤلف ا، أ ين اليكا  القين ُتوف  اليكا  هلم، وفيه أرب  مساحلين:

  :و ص واحمية أ ناف.المسعل  اُول : عد هم 
 : أْخذ المستحَ لنفسه ولعياله. المسعل  الثاني 
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 ا  أف لالمسعل  الثالث : هَ ُيشترط تعميم اُصن  
 أعط  لصنٍ  واحد 

 . اة إل  اُقار  المسعل  الرابع : دفا الَز
 ( أ ناف، وهكر م اهلل ماني ه فهم واحمية، قاح املؤلف: )أمىا عد هم: 

  :ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )بوي ة اهللور

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

  قه واحمية أ ناف ال أصز  ف  اليكا  ا، غي م. [60]الت بة:(  ۓ

ا، ا ف  لنا". قاح: فلص جال واح و يقصح ل : "حمريو أن حم ا مسهوا
اة في بنا  مس د "عنول زكا "   هَ ي  ز دفا الَز

 ال أصز.

قاح: "حمط   ك ب وحمصُزعها علل طالب العلم يس فيوون منها، ويقرأون 
 ي  ز أو ال فيها" 

 ال أصز.

" مقاح: "ا ف   قه اليكا  حم ا وقف ريعه للعلم وال عليم، وحلقات العل
اة   ي  ز من الَز

 ال أصز من اليكا ؛ وااا يكصن من ال طصي.
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 ما هي اُصنا  الثماني  

 يو ين يف الفقرال  نفان: (ْرا ُ الفُ ) قال:

  :ا (: شخص ال أو شيئا اون شيوً دُ  ِ ن ال يَ وهم مَ )اُول
معة االَّ ثصيب  قا القل أل سه، وال رفة الد أآكن  (31:31:33)

وحميا شةل، يولة يف اهللرم ويرج  ا، بي ه فيها، ما أمل  من ال
 ليي عنوه أل   ين من املاح.  قا فقٌي بال ش .

  َيف يقصح: أحما رات(: فاي ِ الكِ  بعضَ   دونَ الثاني: )أو ي  
( لاير، وآوا  اأار ال يد )ال رفة الو ي  الد أآكن 533الشهر )
صا يف ف( لاير، وفاتصر  الكهربال، واأكين والشررب يكلُ 533فيها( )
 ( لاير؛  ار أو أقين من حموف الكفاية:233الشهر )

 (.1233)حاجاته في الشهر: 

 ( لاير.533) وه  عنده دخَ شهري قدره:

  قا فقي

( 1333أو  حموف الكفاية، يقصح: أحما حاجاش ): الثاني: المسكين
( لاير، وآوا  فاتصر  الكهربال وُآكىن ال يد واأكين 533لاير، ورات  )

 ( لاير.1333فا يف الشهر )يكلُ 
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 قا ليي بفقي؛  قا مسكني، والفقي واملسكني ال فرل بينه ا إًذا... 
 .، يعني: الحكم واحديف اهللكم من جهة  ف  اليكا 

 

َْ أو أو ) ( 1333( لاير؛ لكن حاجاش )933( يقصح: أحما رات  )هارَ ثََ أ
 هذا مسكين.لاير. 

السرعا  القين ي علهم ا مام علل اليكا ، و م: الثال : )العامَّ ن( 
ق اليكا  من أرباهبا،  اة ه : الذي يعيِّنه اُماف أ ن العامَ من الَز
اة ق والسَّطان ل باي  الَز ، وليي الشخص القل ي صكَّين عن غيه يف أ ن

 اليكا .

ه  د، لشخص قلد: " ناك فقرال أوزُي عليهم اليكا ؛ أعطا يعني: 
 أنت من ضمن اُصنا   فهَأوُ لهم اليكا " فأعطاك؛ 

ا، ولص كند فقياا ح ، تقصح: "أعطان  ال أصز ل  أن تأ ق رياالا واحوا
( لاير 1333اليكا  أوُزعها علل الفقرال" جالك شخص قاح: " ق  قه )

( 133زكا  مال وُزعها علل الفقرال"  رجد، من عنوه وولعد، منها )
: "أحما فقي من الفقرال،   ال يعلم أحما علةَّ  يصن، وحالدلاير يف جي   قلد،

 هبا االَّ اهلل" فأ قت، منها.
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ال أصز أن تأ ق منها ح  لص كند، فقياا، ولص كند غارماا، لسد، من 
   لماذا العاملني وال أصز أن تأ ق من آهم الفقرال

يَ أن يتصرى   ال [: أنه ال ي  ز لََّ  ُنه سيعتي معنا في با  ]الَ 
ك فال أصز تأ ق منها لنفس ، وال لصلو  وال ل الدهلنفسه، وال ل لده، 

وال لصالوك؛ االَّ اها اآ أهحم ه، قلد: "أحمد أعطي ا اليكا  أو لها للفقرال، 
وأحما فقي من الفقرال، ترم أحما علةَّ  يصن، أو أحما فقي، أو ما أآ طي ؛  ين 

 تس هلل ل أن   ق "

 ي  ز أو ال قاح: "  ُد ل  أن تأ ق منها" 

مْدار ما الأن تأ ق بقور ما توف  فقرك، وآنقكر بعو قليين: أصز 
 الذي يُدَفا لَّفْير 

 لكن هَ أنت من العامَّين عَّيها اآلن 

 َمن هم العامَّ ن عَّيها لسد من العاملني؛ 

اة(: هااتُ بَ جُ ، قاح: )الذين يعيِّنهم اُماف  .الذين ي مع ن الَز

اة يعمَّ(: هااظُ فى وحُ ) َخذ الَز  . ن عَّ  حفظهاالذين بعد ما ت

  ال : الذي ي زِّعها بعد ذل  عَّ  الفْرا .بقة، عنوحما 
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 كين  ؤالل يو لصن يف العاملني عليها اها كاحمصا معيَّنني من قه ين ا مام.

َال  (10:14:43:.... )س

( لاير ا فعها يف أل 5333وكَّل  واحو يقصح:  ق  قه )ج ا : 
ليه  ينٌن ل ، مورف من موارف اليكا ، فق  د، ا، شخص  غارم ع

 هَ ي  ز قلد: " قه اليكا ، أ قت، اليكا  آو  الوَّينن" 

 ال أ رل اهلل أعلم..

اة  م يُدفا له من الَز  المسكين والفْير:َ 

م  ( مليصن؛ 43عنوك ) -ملالا -افرض أحمد  ات َ  مليصن، جالك َز
واحو قاح: "أحما فقي" قلد له: "اتفضين،  قا شي  مبليصن لاير زكاش، 

ي  ز أن  هَ رحيَّ ا من ال عب، وان أ ُور فقرال ومساكني" واهلل و هلل
اة  م يُدَفا لَّفْير من الَز َّها أف ال َ   تعطيه المَّي نَ 

ما يُسور حاجاته ا،  اية آنة؛ أنَّ اليكا  ُتوف  يف كين عام.  قا بالنس ة 
 للفقرال واملساكني.

 َم يُدفا لهم   الثال : العامَّ ن عَّيها:

تع د، وأتيد من اليكا  ماحلة مليصن وأحما أمرر علل اأغنيال يقصح: "أحما 
م منها وعلل أ  اب اأمصاح، ومجعد ماحلة مليصن؛   نعطيهَ 
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 بقور أجر  ملله.

قالصا:  قا الشخص أجر  ملله يعا: لص يش  ين بإجار  أجرة المثَ: 
و ي  ز أ( لاير؛ فنورف رات ه من اليكا ؛ 5333يُف  له علل  قا الع ين )

 ال 

( مليصن؛ 43( يقصح: ال، ما  ام أحما مجعد )39:32أصز؛ لكن  قا )
 ال ي  ز إالى بْدر أجرته. ُلا   ق حموفها؛ 

يعني: شيته، السيو املطاي يف عيْصد بهم: هم(: ُ قَّ بُ فُ لى ََ مُ الرابا: )الْ 
ة شيخ ق يلة أو زعيم ُمطاي يف عشيته، يُوف  له يف ثالث -ملالا -احمسان 
 أحصاح:

( يقاح  قا لص أُعطهة من اليكا ؛ يُرجل ه  إسالمُ جَ رْ يَُ  نْ مى مِ )ل : اُو 
أحمه يو ين يف ا آالم، ُيسلم، واهلل و هلل أآلم ملين  قا الشخص املطاي 
يف قصمه، يعا: يكصن  قا حموراا عمثي اا لل سل ني، وقو ُيسلم من ورال 

 قصمه.  قه اهللالة اأو،.

آالمه، ما يف أمين ُيسلم؛ لكن اها ما يُرجل اه( رِّ شَ  الثاني: )أوَ    
 أُعطة، يُرجل أحمه يُكف شره عن املسل ني؛ فُيعطل لكف شره.

ق، ويأ  اها أ ق ا.  م،ن أُعطة، لكف شره حينَّ الوف  وحُرم اأ ن
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ن اها أعطيناه  قا مسلم؛ ولكه( إيمانِ  ةُ  ى ه قَُ تِ يى طِ   بعَ جَ رْ الثال : )أو يَُ 
آيا  املطاعني يف عشاحلر م؛ فإحمه حمرجص أحمه حيسن اآالمه، و ص من اأ

 يُعطل من اليكا  بقور القل ي  قق به تأليف قليه.

اة: )الرِّقا ( أيها ا  ص  - : والرقابالخامس من أصنا  الَز
: -الكرام  يو ين فيها  نفان أصز الوف  من آهم الر قاب ا،  نفنين

 َمن ه  المكاَتب (  نَ بُ اتََ كَ مُ وهم الْ )اُصَ في الرقا  ه : 

 ،عبده اشتر  نفسه من سيده عَّ  أقساٍط معَّ م المكاتب ه : 
ع و ألي آيو يقصح: " يا أيها السيو، أحما  الص تع ُد من الرل، أريو 

 أن تع قا"

قاح: "ما أع ق  جماحماا؛ أتعاقو مع  أحم  توف  ل أقساط ملو  مخي 
" ق( ألف لاير،   اها أمت  ها تع 23)-ملاُل -آنصات، يف كين آنة توف ل 

 فهذا المكاتب.

 قا املكاتب بوأ يف الك ابة وطلب منا أن حموف  اليكا  لنساعوه علل 
( ألف لاير؛ فهقا يُعطل من آهم 133) -ملالا -وفال  ينن الك ابة، عليه 

 الرقاب.

 اُسيرُ وأصز أن يُوف  من آهم الرقاب ا،  نف  ثان  و ص : )
اأآرم  ح  يُطلق آرا  أحو( أن يُوف  فوالا أآي املسلم، فوية مُ المسَِّ 
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املسل ني من أيول الكفار من آهم الرقاب، أيضاا  قا مما أصز  ف  اليكا  
 فيه من آهم الرقاب.

 والغارف ن عان:(: : الغارفُ )السادسُ  

 غارٌم يُوف  له ولص كان غنيًّا.

 وغارٌم ال يُوف  له االَّ اها كان عاجياا عن وفال  ،يننه.

ان قادرًا عَّ  ال فا   ال ارم  ص: املوهين؛  فهَ ندفا له ل َ 

 ناك حالة حموف  له ولص كان قا راا علل الصفال، و ناك حالة ال حموف  له 
 االَّ اها كان عاجياا عن الصفال.

ان قادرًا عَّ  ال فا : )الغارف ُصالحِ   اتِ ذ فعمىا َمن يُدفا له ول َ 
، ويوي بينهم ق يل نين  مشكلة بني -ملالا -بأن يق   (: نً ول  ما غِ  نِ يْ بََ الْ 

 ق ين، فيأش شخص ويقصح: "أحما أريو أن أ لهلل بينكم"

"ما تولهلل بيننا، وال حمق ين بالورلهلل،  ؤالل ق لصا منَّا، وأ قوا من  قال ا:
 أمصالنا ح  ُتض ،ن  قه اأمصاح وتعص "

"أحما أك َّين  قه اأشيال كلها؛ فقط تعصَّهوا من الشيطان، واتركصا  قال:
 ين وال أرات واأمصر  قه" قا الق 
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فاآ وان أجين أن ُيولهلل بينه ا،  قا الوَّينن القل ك َّله يس طي   ص 
من  الح اأربا  الد تأش له، واملاح القل عنوه يس طي  أن يصيُف  قا 

اة أو ال الوَّينن؛   هَ ي  ز أن يُعط  من الَز

ول  ما  نِ يْ بََ الْ  ذاتِ  الَغارُِف ُصالحِ حمعم، أصز أن يعطصا هلقا، قاح: )
 (. نً غِ 

وان ( و قا  ص النصي اللان: القل غرهم، لنفسه، اآ رِ ْْ ه ما الفَ أو لنفسِ )
لكة ي ا بيد، اآ وان لكة يش ل آيار ، اآ وان لكة ي يول؛ فهقا 

 أصز أن يُعطل بشرط أن يكصن عاجياا  ص عن الصفال.

اط ماشية سأمَّا اآ وان لكة ي ا بي ه عنوه راتب ويس طي ، واأق
أمصر ا، وكين شةل متام؛ فهقا ال يُعطل من اليكا  االَّ اها كان م  فقره، 

 م  عهيه عن وفال  قا الوَّينن.يعني: 

َِ )الساباُ  : ويف آ يين اهلل يو ين فيها ُآ ين اخلي  ( اهللِ  : في سبي
 كلها، ال خي صر بونف  ىو .

َِ بعض الناو يقصح: ) ا؛ ال،  قا ال له( كين السر ين  ي كاهللِ  في سبي
قاحلين به، من املقا ب املع م  ال يُعر،ف أن مق ب من املقا ب املع م  

ڻ ڻ ڻ ): يقصح هبقا؛ واالَّ ما فاحلو  اهللور يف قصح اهلل 

 ما فاحلو  اهللور اها كان كين طرل اخلي ! [60]الت بة:(  ڻ
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( لهم ي انَ ن ال دِ الذي  ُ عَ  ِّ طَ تَ مُ الْ  زاةُ وهم الغُ فاملقوص  يف آ يين اهلل: )
ال يا  القين  رجصا لل يو يف آ يين اهلل، وليي هلم  يصان: ليي هلم راتٌب 
يُوف  هلم من بيد املاح؛ وااا  رجصا تطصرعاا،  فيهصز أن يعطصا من اليكا ، 

 ويعطصن بقور ما يكفيهم لق اهبم وغيو م ورجصعهم.

َِ  ابنُ  )الثامنُ   : وَمن ه  ابن السبيَ (السبي

 (: املسافر القل احمقطعد به الس ين.به نَْطاُ مُ لْ ا رُ المسافِ )

جال ا، اهللىل واحمقطعد به السر ين، ليي عنوه تكلفة العص  ، لاعد 
 حمفق ه ولاعد أمصاله؛ فيهصز أن يُعطل بالقور القل يص له ا، بلوه.

 ط عاا حنن حمف ض ا ن أحمه غاٌّ يف بلوه.

ان فْيًرا:   نه فْير.ُلفة العص  ؛ فهنا يُعطل ح  أكلر من تكأمىا ل َ 

ْدِر ما يَُ طَ عْ ه فيَُ دِ ََّ من بََ  رِ لَّسفَ  المنشاِ  دونَ ) (: هدِ ََّ ه إل  بََ َُّ صِّ  َ   بِْ
 قا املنش  للسفر ال يُعطل، قاح: "أحما أريو تعطصن أجر  تقاكر السفر 

 علل الورجة اأو،"

حمقصح: "ال حمعطي ، ال أو، وال آياحة، لسد من أبنال الس يين؛ ااا 
يين  ص آافر   احمقطعد به السر ين، وعهي عن الرجصي ا، بلوه" ابن الس 
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فُيعطل بالقور القل يرج  به ا، بلوه، ولص كان غنيًّا يف بلوه، يقصح: "أحما 
 عنول أمصاح يف ال لو؛ لكن ال أآ طي " طيب أين بطاقة الورَّاف 

 أين ال  صيالت 

 أن آ صي ا،قاح: "ما عنول بطاقة الورَّاف، وال  صيالت تأ ق هلا أ
 توين"

لم يُعد  ُنه فأمَّا اها كان معه بطاقة الورَّاف، أو  قا؛ فإحمه ال يُعطل؛
 .محتاًجا

م يُعط  ابن السبيَ   وبْدرَ 

 بقور ما يص له ا، بلوه.

ا، املسألة اأ رم، و ة: ا ن الشخص  تعا، $  احم قين املؤلف 
ه ولَمن عائَّتهَ يُدفا له فْر لنفسه أف له ول القل يس  ق اليكا 

 يع لهم 

ان ذا عِ ومَ قاح املؤلف: ) ذا ( واملقوص  بم )كفيهمما يَ  ذَ خَ أَ  يالٍ نَ 
لفقرال ؛ فإحمه يُعطل ما يكفيه ويكفة عياله، ط عاا ا( من الفقرال ط عاايالٍ عِ 

 واملساكني.
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( 233يعا: يقصح: "أحما أح ال تكلفد أحما  كين وأشرب يف الشهر )
  "لاير؛ ولكن عنول عشر  أوال

 كم ك ال 

 ( لاير"1533قاح: "أح ال واهلل )
 فنعطيه ما يكفيه ويكفة أوال ه ا،  اية السنة.

   احم قين ا، تقسيم اليكا  علل اأ ناف: عنوحما:

 حالة اآ   اب.

 وحالة جصاز.

 حالة االآ   اب يف املق ب: أن يع م اأ ناف الل احمية بال ساول.

 منها: ( اليكا ، يوف 6333) -ملالا -فعنوه 

 ( للفقرال.1333)

 ( لل ساكني.1333و)

 ( أبنال الس يين.1333و)

 ( يف آ يين اهلل.1333و)



1128 
 

 ( لل ؤلفة قلصهبم.1333و)

 ( للرقاب.1333و)

 ( لل ارمني.1333و)

 ( للعاملني عليها.1333و)

 لل احمية أ ناف.  قا  ص االآ   اب.

( واحدٍ   ٍ نْ   صِ ها إلفُ رْ صَ    زُ ويَ فقكره املؤلف بقصله: ) وأمىا ال  از:
(  الف كلها بوفعها للفقرال؛ ليي  ناك ما أن ، 6333قاح: "زكاش الم )

 فعها كلها يف آ يين اهلل: ليي  ناك ما أن ،  فعها كلها يف لل ؤلفة، 
  فعها كلها لل ارمني، أو غي هل ؛ فال بأو يف هل .

ما ني: يعوأصز أيضاا أن يوف  اليكا  كلها ا، واحو  من  قا الونف، 
 فعها للفقرال؛  فعها لفقي واحو أصز بشرط أالَّ خيرجه عن حو الفقر 
فيوف  له زيا  ا عن ا راجه عن حو الفقر علل ما هكرحماه )القل  ص يُعطل 

 بقور حاجاته ملو  آنة(.

اة لَّْراب :  وفيه حالة الرابا من مسائَ هذا البا : دفا الَز
، وحالة من     اآ   اب 
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ه مُ زَ َّْ لذين ال تََ ه اإل  أقاربِ  ن  سَ ويُ هكر ا بقصله: )تحبا : أمىا حال  االس
 ( يس  بر أن  ُ رل زكات  يف اأقارب القين ال تليم  حمفقا م:هُ تُ نََ َْ مُ 

انت نفْاته واجب  عَّيه يكا  : فهقه حالة املن  ال أصز أن توف  الإذاَ 
 له.

انت نفْاتهم غير واجب  عَّي  ليكا  هلم، ا : فيهصز أن توف وأمىا إذاَ 
 بين ُيس  ب هل .

من قسم االستحبا  أف من ما رأيكم  ف  ا حمسان زكاته ا، أ يه: 
 قسم المنا 

 ال يوهلل  قا وال  قا؛ والوصاب: ال فويين و ص: يُنمثر ا، حاله:

 فإن كان  قا اأخ مات  ين أحمد ترثه أو ال ترثه 

نت تر ه ن تنفق أ : فإحمه ال أصز أن توف  زكات  اليه؛ أحمه أبإنَ 
 عليه.

نت ال تر ه، مثَ : لص كان له أب، أو كان له ابن،  قا لص مات وإنَ 
 مياثه ل  أو أوال ه 

 أوال ه؛ أحمد أ صه ال ترثه، ىهصب.
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  نا أصز أن توف  زكات  أ ي .إًذا... 

ف أش يف الفوين القل بعو، في ن ال ُتوف  اليكا   وأمىا حال  المنا:
 الفروي، والقرابة القين تليم  حمفقا م.اليهم، و م: اأ صح و 
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َه : $قاح  ما، وال يهِ  الِ مَ و  يٍّ بِ َِّ طى ومُ  إل  هاشميٍّ  اُ فَ دْ ( وال تُ  ) فص
، و ٍ وزَ  ال إل  عبدٍ ه، و َِّ صْ ه وأَ عِ رْ ، وال إل  فََ ٍَ فِ نْ مُ  يٍّ نِ غَ  تحتَ  إل  فْيرةٍ 
ٍَ  ه غيرَ نى ظَ  نْ مَ ا لِ عطاهَ وإن أَ  ، إال هُ زْ  ِ م يُ ل سِ أو بالعكْ  هالً أَ  انَ بَ فََ  أه

 .ه فْيًرانى ظَ  يٍّ نِ لغَ 

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

 يف  قا الفوين مسأل ان:

 : م،ن ال تُف  اليكا  اليهم. المسعل  اُول 
 : وقة ال طصي. المسعل  الثاني  

اة إليهم فهم:  أمىا المسعل  اُول : َمن ال ُتدفا الَز

 :ا ال ُتوف  اليكا  ا، أحو  من ب (إل  هاشميٍّ  اُ فَ دْ وال تُ ) أواًل
من حمسين  اشم.  قا  ص الونف يعني: ( هاشميٍّ  اشم )
 اأوح.

 :وليي  ( واملطَّلب  ص: م،ن ين سب ا، املطَّلبيٍّ بِ َِّ طى ومُ ) الثاني
ا، ع و املطَّلب؛ أنَّ م،ن ين سب ا، ع و املطلب  ص 

  ب بن  اشم ( ى و بن ع و اهلل بن ع و املطلهاشميٍّ )
 ه  ابن عبد اهلل عبد المطَّب آبا  سيد ال ر  عَّ  الر تب
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عٍب لَي وهاشٍم عبد منا  بن ُقصي الٍ  ُمرىٍةَ   ابنَ 
ذل  وغالٍب وفهٍر بن مال  نان هَ   والنضر قََ 
 ومضره نذارهم قياس ُخزْيم ه مدَر ه إلياسُ 
 وبعد ذاك اختَّ  اُعيان  م معدٌّ بعده عدنان

 ا، عوحمان. سب النس  فهقا حم

(  ص: يٍّ بِ َِّ طى مُ فاملطلب ليي  ص م،ن ين سب ا، ع و املطلب؛ وااا الم )
 وما الْراب  بين المطَّب وعبد المطَّب م،ن ين سب ا، املطلب، 

( يٍّ بِ َِّ طى مُ املطلب عم ع و املطل م، املطلب  ص أ ص  اشم، وليي الم )
، املطلب، و ص عم ع و املطلبحمس ةا ا، ع و املطلب؛ وااا حمس ةا ا، 

 ولماذا ُسمَِّي أصاًل عبد المطَّب 

ملَّا جال به و  ين معه ا، مكة رأوه أ ين مكة فمثنصا أحمه ع واا اش اه 
( فهص يٍّ بِ َِّ طى مُ فُس ة، ع و املطلب؛ وأمَّا الم )"هذا عبد المطَّب" قالصا: 

ر ا ن قكمنسصٌب ا، املطلب، كا مام/ الشافعة، ط عاا  قه املسألة آن
اة إل  بني المطَّب أو ال اخلالف فيها:   هَ ُتدفا الَز

يقصح: "ال ُتوف  اليكا  ا، با املطلب" واملق ب  تعا، $املونف 
 -زاد""الو قه من املساحلين الد اآ وركد علل  احب -عنو اهللنابلة 
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اة لبني الالقل اآ قر، عليه املق ب عنو امل أ رين  مطَّب، "ج از دفا الَز
 التحريم يخت   ببني هاشم". وأنى 

  :اة إليهم با  (: مصالمايهِ  الِ ومَ )الثال  ممن ال ُتدفا الَز
  اشم، ومصال با املطلب:

 .$فهص ك ا هكر،ه أمىا م الي بني هاشم: 

اة إل  م الي بني المطَّب:   ف   فهص فرٌي عن من وأمىا منا دفا الَز
 .طلبأصز  فعها ا، با امل : أ ا ُتوف ،والمذهباليكا  ل ا املطلب، 

  ص:  ف  اليكا  املفرولة. -أيها ا  ص  الكرام- والممن ع هنا

ت اُوقا  أو : فهقا ال بوأمىا دفا صدق  التط ع أو اُخذ من غالى
به،  وقة ال طصري الو يهلل يف املق ب: أحمه أصز ل ا  اشم وأصز ل ا 

ملطلب قلنا املق ب جصاز ط عاا من باب أون،، واالَّ با ا-املطلب 
أحمه أصز ل ا  اشم أن يأ قوا من  وقة ال طصري؛  -اليكا  (31:21:31)

 وااا امل نصي اليكا  املفرولة.

 ( :بشرطْين: َمن الفْيرة التي ال ُتدوال إل  فْيرةٍ الرابا ) فا
اة لها   الَز
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(  ڻ ڻ ڻ ڻ)الفقرال يش ين القكصر وا حماث 

عد (  نا  ة: م،ن مجفْيرةٍ الفقي ؛ لكن الم )يش ين الفقي و  [60]الت بة:
:  شرطنين

رأ  فقي  وزوجها (: امٍَ فِ نْ مُ  يٍّ نِ غَ  تحتَ ( الفقي  )ٍَ فِ نْ مُ  يٍّ نِ غَ  تحتَ )
غا، وجالت تطلب تقصح: "أحما ليي عنول ماح، أحما ر يول يف ال ن ، 
وليي عنول شةل" لكا آاكنة يف ال ني و كلة وشاربة؛ أب علل  قا 

 حتَ تن ينفق عليها؛ ف ينئق  ال أصز  ف  اليكا  اليها اها كاحمد )اليول أ
 (.ٍَ فِ نْ مُ  يٍّ نِ غَ 

 ور.(  رل فقي  كد فقي، زوجها ُمعسر وال يقيٍّ نِ غَ  تحتَ وملَّا قاح: )

ةل؛ (  رل به الفقي  كد غاٍّ ما يرلل يوف  هلا شٍَ فِ نْ مُ وملَّا قاح: )
 فإحمه تأ ق من اليكا .

 اة لهم: )وال إل  الخامس من اُصن ا  الذين ال ُتدفا الَز
ال أصز أن يوف  اليكا  ا، فروعه، و م أوال ه ه( َِّ صْ ه وأَ عِ رْ فََ 

 وان حميلصا، آصال كاحمصا أوال ه وارثني أو غي وارثني.
وال ا، أ له: أبصه، أمه، أم أمه، أم أبيه، أبص أمه وارثاا كان أو غي 

ل أنى "النفْ  واجب ه للص  ]النفْات[ وارث، وآيأش معنا يف باب 
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ًْا ، آصال كاحمصا وارثني أو غي وارثني، آصال كند وارثاا منهم والفروع مطَّ
 أو مل متن وارثاا منهم.

د ال ُنى العبال أصز  ف  اليكا  للع و؛ ( السادس: )وال إل  عبدٍ 
 .يمَّ 

( يش ين اليول واليوجة علل و ٍ زَ وال ا، اليول، وقصله: )( و ٍ )وزَ 
اتها لزوجها، وال يهلل من املق ب الو  "أنه ال ي  ز لَّمرأة أن تدفا َز

اته لزوجته"   ه  قا أمَّا أن يوف  اليول زكاته ليوجي  ز لَّزو  أن يدفا َز
 والهلل أحمه ال أصز؛ أحمه أب أن ينفق عليها.

فالو يهلل من املق ب عوم جصازه، أن توف  املرأ  زكا ا وأمىا العكس: 
و ة غنية ما شال اهلل! اهلل م ارك هلا يف أمصاهلا ، ليوجها، زوجها فقي 

وعنو ا جتارات، وغنية، جالت توف  اليكا ، فقالد: "أ ف  اليكا  ليوجة؛ 
  ص أون، م،ن يأ ق اليكا ".

عوم جصاز هل ؛ أحمه ا ن اليول يليمه أن ينفق عليها، فإن المذهب: 
ر  علي ، أحما  اب ُتطالب بالنفقة و ابر  عليه قاح: "أحمد ليي عنوك ماح

( لاير" 5333أمرل ا، اهلل" جال وقد اليكا  قاح: "اتفضين!  قه زكاش )
 أ ق اليكا .
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قاح: "اه ب ل ش ل لنا طعام لل نيح، وأش ل مبالبي"  ارت كأ ا 
 توف  اليكا  يف حاجا ا.

 هلقا املق ب قالصا بعوم جصازه.

 ف  لصه علل  وقة ال طصي.وأمىا الحدي : 

اة إليهم، وال ي زئ دفا َذل  م من ال ي  ز ال ي  ز دفا الَز
ٍَ فَباَن أهَّه، اته لَمن ظنه غيٍر أه اة إليهم: دفا الرجَ َز  الَز

: أحمد تعرف فالن تمثن من ممثهره أحمه غا، ما شال اهلل! يل ي يعني
 [573]البقرة:(  ہ ہ ہ ہ ھ)مالبي 

وف  اليكا ؛ م بفق  د، اليه، وأحمد تع قو أحمه غا؛ ولكن أحمد ُىرل وملي 
: "أ فعها لفالن أكسب ُو ه" فوفعد، اليكا  لشخص  تمثنه غنيًّا؛  فقلد،

 ف  نيَّ بعو ا  رال أحمه فقي: ال جتيئ اليكا .

 : ه  د، ا، شخص  تمثن أحمه فقي، مالبسه رثَّة، وحال هالرابا العكس
حالة، فأ رجد، اليكا  و فع ها ا، شخص  تمثن أحمه من أ ين اليكا  غي 

 ا والفقي )ملين: ال ارم(؛ واك شفد، بعو  ف  اليكا  أحمه قو قضل  يننه ال
 من زمان، واهلل و هلل أمصره ا ن طُي ة ليي بفقي  وال غارم؛ فال جتيئ اليكا .

ٍَ  ه غيرَ نى ظَ  نْ مَ ا لِ عطاهَ وإن أَ و قا القل هك،ر،ه املؤلف بقصله: ) ( تمثنه أه
 ال أيئ. ( ت نيَّ أحمه فقي:هالً أَ  انَ بَ فََ غا )
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كا : تمثنه أ ين؛ ف  نيَّ أحمه غي أ ين  لليكا  وغي مس  ق للي  (سِ )أو بالعكْ 
 فال أيئ.

أحمد جئد ( فه فْيًرانى ظَ  يٍّ نِ إال لغَ قاح: )إالى في مسعلٍ  واحدة وهي: 
حال ه شخص مالبسه رثَّة و  -ملين القل هكرحماه-ا، شخص  تمثن أحمه فقي 

صار   نيَّ أحمه غا، عنوه مخسة فنا ل  حالة، وجئد وأعطي ه من اليكا ، ف
 فهَ ي زي اهللرم؛ لكنه يل ي مالبي رثَّة؛ 

فقي؛  (  فع ها لشخص غا وأحمد تمثن أحمهه فْيًرانى ظَ  يٍّ نِ إال لغَ قاح: )
 ه لكان يف فلص اش طنا حقيق ُنى الفْر والِغن  مما يخف ،فإ ا جتيئ؛ 
 هل  مشقة.
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َُ أَ  حاجاتِ ال وأوقاتِ  ، وفي رمضانَ  ه بى حَ ستَ و )َصدق ُ التىَط  ِع( مُ  ، فض
 ها. ُْصُ يََنَْ  بما مُ  َ عْ ه، ويَ ه وَمن َيُم نُ فايتِ عن َِ  َِ بالفاضِ  ن  سَ وتُ 

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

 )َصدقُ  التىَط  ِع(:فقك،ر، يف  )َصدقُ  التىَط  ِع(  احم قين ا، 

 .حكمها 
 .ووقتها 
 .وقدرها 

ل اليكا   قا (  وقة ال طصي الييا   عل ه بى حَ ستَ و )َصدق ُ التىَط  ِع( مُ ): أمىا حكمها
أمٌر مس  ب و ي، و ص من أفضين القربات: اطعام الطعام، وا حمفال علل الناو، 

 (. ه بى حَ ستَ مُ وال وورل عليهم؛ فهقا ال ش  أحمه من أعمثم القربات، فقاح املؤلف: )

، ويف كين مكان، ال ت قيَّو بصقد؛ لكن  ن فعنوحما أمىا وقتها: اك وق ها يف كين زمان 
َُ أَ  الحاجاتِ  وأوقاتِ  وفي رمضانَ وقد أفضلية هكره املؤلف بقصله: )  (فض

 ( أفضين من غيه.وفي رمضانَ )

( حين ا تُعمر اهللاجة بالناو، توي الناو كلي منهم ى اجني، الحاجاتِ  وأوقاتِ )
و يف حاجات وفقر وأحمد  اف  اليكا  )ليي علي  وأحمد  فعد، زكات  وترم النا
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زكا (؛ لكن  وقة ال طصي يف  قه اهللالة أفضين، وكل ا عمث د منفع ها كاحمد 
 أفضين.

ف ين ا تأش ا، طالب العلم القين يُرجل أن يكصحمصا عل ال يف املس ق ين، وأن 
 اهبم، ف وف  اليهم  وقة ال طصي؛ فهقا ال ش  أحمه يفُضين من  ق ينف  اهلل 
 الصجه.

ال ين  ة أن يييو، ال يق ور علل اليكا  الصاج ة،  -أيها ا  ص  الكرام-وا حمسان 
اليكا  واج ة؛ لكن حيُسن با حمسان أن ينفق ماله يف آ يين اهلل؛ فإنَّ  قا من أعمثم 

َه آتاه  ومنه ا:ال غبط  إالى في ا نتْين...»الفضاحلين، وك ا جال يف اهللوييت  رج
 «.َ منهاهلل مااًل فه  ينف

 .أن أعلنا من املنفقني، ومن أ ين الكرم وااص  فنسأح اهلل 

   قور  وقة ال طصري: عنوحما القور:

 قور مسنصن.

 وقور ىرَّم.

( يوف   وقة هنُ ه وَمن َيُم  فايتِ عن َِ  َِ بالفاضِ  ن  سَ وتُ )أمىا الْدر المسن ن قال: 
فق عليهم. ما زا  ه عياله والقين ينتطصري بشرط أالَّ خيُهينَّ مبا حي اجه  ص، أو حي اج

 علل هل  مسنصن.
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 ه يف يق ب لي وول علل الناو وكقا وأوالها( ُْصُ بما يََنَْ  مُ  َ عْ وأمىا المحرىف: )ويَ 
ال يد أصتصن جصعاا، ليي عنو م مالبي وليي عنو م حمفقا م اأآاآية؛ فيأ  

 مبا يؤ ل ا، حمقص حاجاته، وحاجات عياله اأ لية.

 أن ي عَ ما تعَّىمناه عًَّما نافًعا، ول جه خالًصا  نسعل اهلل

 .وصَّ  اهلل وسَّم عَّ  نبينا محمد وعَّ  آله وصحبه أجمعين
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اة لَمن ظنه فْيًرا فبان غنيًّا ي زئ هذا  فَّماذا ال  َال: ال ي زئ دفا الَز س
 ي زئ العكس 

 ال أ رل، ا ن ال حيضرنج ا : 

َال: م الي بني هاشم   س

ا عنو شخص من با  اشم،    : ج ا : الم ل  ص الشخص القل كان ع وا
 ل ا  اشم."م ل " يع قه. فهقا يقاح 

َال: أليس طال  العَّم م اهد في سبيَ اهلل   س

، باملعىن العام: يش ين بقح ااهو يف طاعة اهلل"ال هاد"  ص باملعىن العام ج ا : 
ھ  ھ)؛ لكن وال ش  أنَّ طالب العلم جما و يف آ يين اهلل هبقا املعىن

 (.زاةُ هم الغُ الصار  يف ا ية قاح املؤلف: ) [60]الت بة:(  ے

 لكن طالب العلم الفقي يُعطل لفقره، ليي  ناك اشكاح.

اة الفطر ُتدفا إل  اُصنا  الثماني  أيًضا  َال: هَ َز  س

 حمعم، اأ ناف الل احمية، قالصا: زكا  الفطر كين أ ناف زكا  املاح.ج ا : 

َال: ما  مر  ين س  ة التفريَ بين الفْرا  والمسَا
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 ص باع  ار شو  اهللاجة؛ وأمَّا من جهة اهللكم فيوف  للفقرال ويوف  ج ا : 
لل ساكني كين واحو يوف  بقور ما يسور حاجاته ملو  آنة؛ فال يمثهر أنَّ  ناك 

 فرل من  قا الصجه.

اة من الراتب الشهري  يفي  إخرا  الَز َال: من فضَّكم وضِّحَ   س

  قه هُكرون هبا بواية الورو القا م ان شال اهلل.ج ا : 

َال: هَ صحى نَْ جماع  الصحاب  عَّ  ج از استخال  اُماف   س

 ال أ رل. اهلل أعلم.ج ا : 

اة عند شدة الحاج   َال: هَ تُنَْ الَز  س

 ال أ رل. اهلل أعلم.ج ا : 

اة الفطر  َال: أعتَ عبده قُبْيَ الغرو   فهَ ت ب َز  س

أع ق الع و ق ين ال روب، بعو ال روب الع و خيرل زكاته عن حمفسه؛  ال،ج ا : 
 لكن لص أع قه فراراا من زكا  الفطر؛  ين يُ وصَّر ! يعا: ع و قهي  ه أقين من  اي !

اة الفطر باُرز ما وج د اُصنا  الخمس   َال: في زماننا اآلن إخرا  َز  س

  و ل ؛ أمَّا علل املعاملق ب ال يوهلل؛ لكن القل عليه الف صم   ة هج ا : 
 يف املق ب: أحمه ال خُيرل اأرز االَّ اها عومد اأ ناف اخل سة.
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َال: ما هي حَّي  المنطْ    س

املنطقة  ة ملين اهلليام القل يُربط علل الصآط، حلي ها املعون القل ج ا : 
 يكصن يف أمامها، يعا: يف مقومها.

َال: إذا لم ي جد صاع    (10:32:01)س

ل  ر يساول تقري اا اثنني كيلص، وعلل كين حاح ا حمسان حيس ه،  اي اج ا : 
 وترم خي لف باملناآ ة، ح  ال  ر   لف أحمصاعه.

َال: َمن ترك ُسنى  عمًدا ال ُيشرع له الس  د   س

، كقل  م،ن فعين مكرو اا ال ُيشري له السهص .ج ا :   ال ُيشري أ الا

َال: هَ َمن صَّ  عريانًا ناسًيا ما قدرته ع  د َّ  ستر الع رة  هَ يُِعيس

 قا هكرحماه، اها فُ ش وطاح اليمان ال توهلل الوال ، وان قُور اليمن ج ا : 
 أو مل يف ش املكشصف   د الوال .

َال: بداي  الصالة ال تر من صالة العشا  أو من وقت العشا    س

 بين من بعو  ال  العشال.ج ا : 

َال: يْ ل في الشرح: ما بين )  (.10:3310:)( 34( و ).2س
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، واض( من ا بين فيها بند 25الصقي يعا: ليي فيه، يعا: عنوك ) ج ا :
 (  ين فيه زيا    ال.29طيب )

( كلهم آصال يف اليكا .  قا معىن الصقي، يعا:  قه 22، 29، 25واحو عنوه )
  ة اللالثة الياحلو  ال زكا  فيها.

انت ) َال: هَ المْص د أنى اُبَ إذاَ  اة 31س  فيها ( ال َز

( الياحلو   قه ليي فيها ما تقصلصن عليه: "مخي 5ال؛ املقوص  أنَّ اح)ج ا : 
 وشاه  واض(  ين عليها بند 33من ا بين فيها شاه" طيب )

 .واضال، ليي فيها شةل، عليه ثليت 

َال: هَ تَّزف الفطرة عن الخادف   س

 اها كان ينفق عليه مو  رمضان: حمعم. ج ا :

 أب : فإحمه ال-اخلا م غي الع و ط عاا–عليه مو  رمضان أمَّا اها كان ال ينفق 
 عليه.

َال: في هذا الزمن عندنا التمر ونخر  اُرز   س

 علل املق ب قلنا لكم، القل عليه الف صم ااصاز. ج ا :



1145 
 

َال: لماذا قدىف الشيي  مرعي اُ  عَّ  اُف في با  "النفْ  عَّ   س
اة   اُقار " ما أنه قدىمها في با  الَز

 : ال أ رل. اهلل أعلم.ج ا 

َال: هَ ت زئ بال إذن ممن لزَِف بالتبر ع في رمضان   س

ال أ رل. اهلل أعلم، والمثا ر من كالمهم: أ ا جتيئ بال اهن؛ أحمه  ج ا :
 واجب.

َال: هَ مفه ف الم افْ  يفيد ما يفيده الظاهر وإن    (10:43:04)س

 :  قا يف  رو اأ صح ان شال اهلل.ج ا 

َال ر في "اُقناع" أنى من شروط الهب : أن يك ن ال اهب أهاًل س : َذ
 لَّتصر  ، ما أنى الهب  تبر ع  فما تصري  ذل  

 اأ ين لل وررف اها تورَّف يف ماله: فإحمه جاحلي ال مري. ج ا :

 فهاحلي ال وررف جاحلي ال مي يف ماله.

َال:   (10:34:44.........)س
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(، 31:34:53أن يكصن كويو اليصم  قا )ليي  ناك ماحم ، بشرط ج ا : 
:  ص متلَّ  عروض ال هار  يف يصم ) ىرَّم(، قاح: "أحما آأجعين اليصم  1يعا ملالا

 رمضان(:  الص ليي  ناك مشكلة. 1القل أزُكة فيه يصم )

رمضان( ا ن ملَّا خُيرل اليكا ،  ة زكاٌ  معهَّلة؛ أحمه ما متَّ اهللصنح  1بالنس ة ليصم )
آنة؛ فليي  ناك مشكلة. و قا حمقكره بواية الورو القا م يف مسألة  يف أوح

 الرواتب حمقكره ان شال اهلل.

َال:   (00:.10:3........ )س

ال، ولر الو  واجملنصن ال أصز له أن ي مَّي من ماح الو  واجملنصن؛ ااا  ج ا :
 ي مَّي من ماله، فهص جاحلي ال وررف يف ماح الو  واجملنصن.

 مَّا يف ماله  ص: فهص جاحلي ال وررف، و ص جاحلي ال مري.وأ

َال:  (.:3:.10:3......... )س

املق ب أنَّ زكا  الفطر ال تكصن من النقو، ال تكصن االَّ من اأ ناف  ج ا :
اخل سة، فإن عومها ال بو من الطعام من قصت ال لو، و ناك مسألة  الفية 

 .مشهصر ؛ أمَّا اهللنابلة ال ُأييو ا

َال:   (10:34:00........... )س

 اها كاحمد غي ى اجة : فال أصز  ف  اليكا  اليها. ج ا :
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 أمَّا اها كاحمد ى اجة: فإنَّ زوجة اأب ليسد ممن أب ا حمفال عليها.

َال  (10:34:24:........... )س

 : ال أعرف ور  االَّ شو  اهللاجة؛ لكن اهلل أعلم. ال أ رل.ج ا 

 (31:39:31:....... )آؤاح

لل ة ولل يد، ح  لل ة، تريو أن  ول شيخ  أو  (31:39:35)جصاب: 
شةل تقرأ جيل من القر ن، تولة ركع نين تطصري وتقصح: "اللهم اجعلها لفالن" 

 ليي  ناك ماحم .  قا قوٌر زاحلو عن جمر  ا وال اللصاب. واهلل أعلم.

  رك وأت   إليسبحان  الَّهم وبحمدك أشهد أن ال إله إالى أنت أستغف
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 الدرس الخامس والعشرون

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، 
 و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو:

 نا، وأن لأن يُفقهنا يف الوين، وأن يُعل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا عاهلل فنسأح 
 يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا؛ احمه ول هل  والقا ر عليه.

وكنا قو و لنا ا، ك اب الويام، وق ين أن أشري أُهكر ا  ص  ان شال اهلل أرآين 
لكم ا   اراا   ر من   ر شةل ا  ممت فيه من بعو السهص ا،  اية ك اب 

 حمرآله لكم.  اليكا  بإهن اهلل 

َل    َتاُ  الصياِف".  "تعال :  قال الم
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اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال ُعووان اال علل المثاملني، و لل اهلل 
وآلم وبارك علل حم ينا ى و  وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم اغفر لشيخنا 

 ولصالويه ولل سل ني يا رب العاملني.

 تعال :  قال المصن  

 )َتاُ  الصياِف(

 ا ص ُف رَمضاَن برؤيِ  ِهالِله، ف ن لم يََُر ما َصْحٍ  ليََّ  الثال يَن َأْصَبحَيِ ُب 
 ُمْفِطرِيَن، وإن حاَل دونَه َغْيمه أو قََتََره فظاِهُر المْذَهِب َيِ ُب ص ُمه.

َّىهم الص   َُ بٍَّد َلزَِف الناَسَ  ِبََِّ ، وإذا رآه أه ْْ  ُف.وإن ُرِؤَي نَََهارًا فه  لَّىيََِّ  اْلُم

 ُف لرؤيِ  َعْدٍل ول  أُنََْث ، ف ن صاُم ا بَشهادِة واحٍد  ال يَن يََْ ًما فَّم يَُرَ وُيصا
َِ َغْيٍم لم يَُْفِطروا. َُْج  الهالُل أو َصاُم ا 

 وَمن رأ  َوْحَده هالَل رَمضاَن َورُدى ق لُه أو رأ  ِهالَل ش ىاٍل صاَف.

َِّ ُمسٍَّم مَكَّىٍ  قادٍر.  ويََََّْزُف الص ُف لك

َِّ َمن صاَر وإذا قام َنُ  في أ ناِ  النهاِر َوَجَب اُمساُك والْضاُ  عَّ َ  ت البََيَِّ
ذا حائضه ونََُفَساُ  َطُهَرتَا، ومسافره َقِدَف ُمْفِطًرا.   في أ نائِه َأهالً لُ ج ِبه، َو

َِّ ي ٍف ِمسكيًنا، وُسنى لمري  ضٍ وَمن َأْفَطَر لِكَبٍر أو َمَرٍض ال يَُْرَج  بَُْرُؤه َأْطَعَم لك
ُصُر. ْْ  َيُضر ه، ولمسافٍر يََ
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َه  وإن نَََ   حاضره ص َف ي ٍف  م سافَر في أ نائِه فََََّه الِفْطُر، وإن َأْفَطَرْت حام
َِّ أو ُمْرِضاه َخ فًا عَّ  أنفِسهما َقَضَتاهُ فْْر، وعَّ  َوَلَدْيهما َقَضَتا وَأْطَعَمتَ  ا لك

 ي ٍف ِمسكيًنا.

َْ جزً ا منهوَمن نَََ   الص َف  م ُجنى أو ُأْغمِ  لم  َي عَّيه جميَا النهاِر ولم يُِف
 َيِصحى َصْ ُمه، ال إن ناَف جميَا النهاِر، ويََََّْزُف اْلُمْغَم  عَّيه الْضاُ  فْر.

َِّ ي ٍف واجٍب، ال نِيىِ  الَفْرِضيىِ ، ويَ  َِ لص ِفَ  ِصح  وَيِ ُب َتعييُن النَِّيىِ  من الَّي
 ََ َُ بِنيىٍ  من النهاِر قب  الزواِل وبعَده. النْف

ان غًدا من رمضاَن فه  فََْرِضي لم َيْ زِئِه، وَمن نَََ   اُفطاَر  ول  نَََ   إنَ 
 َأْفَطَر. 

 )باُ  ما يَُْفِسُد الص َف ويُ ِجُب الَكفىارَة(

ِْه،  َُ إل  َحَّْ ََ بما َيِص َتَح َْ ََْن، أو ا ََ، أو َشِرَ ، أو اْستَََعَر، أو اْحتََ ََ َمن َأ
ََ إل  َْاَ ، أو  أو َأْدَخ ان غيَر ِإْحَِّيَِّه، أو اْستََ َجْ ِفه شيًوا من أيِّ َمْ ِضٍاَ 

رىَر النَظَر فعَنََْزَل، أو َحَ َم، أو اْحَتَ َم  اْسَتْمَن ، أو باَشَر فَعْمَن  أو َأْمَذ ، أو ََ
ًرا لص ِمه َفَسَد، ال ناسًيا أو ُمْكَرًها،  وَظَهَر دفه عامًدا ذَا

ِْه ذبا ي فيه  ه أو ُغباره، أو َفكىَر فعَنَزَل، أو اْحتَََََّم، أو َأْصَبَح فأو طاَر إل  َحَّْ
ََ، أو َتمضمَض، أو اْستََْنثَََر، أو زاَد عَّ   الٍث، أو  طعافه فَََّفظَه، أو اْغَتَس

َْه لم يََْفُسْد. ََ الماُ  َحَّْ  باَلَغ فَدخ
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 ًَّ ََ شا ََ ًَّا في طَّ ِع الفْ ِر َصحى ص ُمه، إال إن َأ ََ شا ََ في ُغروِ   اوَمن َأ
َه فباَن نهارًا. ًِْدا أنه لي  الشمِس أو ُمْعَت

 ، ويف  قا الك اب مساحلين: )َتاُ  الصياِف( تعال : قال المصن  

 .أوهلا:   صح رمضان 

 .واملسألة اللاحمية: أ ناف الناو من جهة وجصب الوصم 

 .واملسألة اللاللة: زواح العقين يف يصم الوصم 

 نية يف الوصم.واملسألة الرابعة: أحكام ال 

 *أما المسعل  اُول  وهي: دخ ل رمضان، ففيه مسعلتان:

 أحصاح   صح رمضان، وأحصاح رؤية اهلالح. أوالهما: -1

 أحكام الرؤية. المسعل  الثاني : -2

 أما أحكاف رؤي  هالل رمضان فهي  ال   أح ال: 

. الحال اُول : (1  أن يُرم اهلالح ليالا

 أال يُرم اهلالح. الثاني : (2

 أن يُرم  اراا. :الثالث  (3
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رؤية ، و ص الصقد اأآاآة لفعما الحال  اُول  وهي: أن يُر  الهالل في الَّيَ
، ف ا أثر  قه الرؤية   اهلالح أن يُرم ليالا

 : "َيِ ُب ص ُف رَمضاَن برؤيِ  ِهالِله".قال المصن  

     ملاهاا أب  صم رمضان برؤية  الله ليلة اللالثني من شع ان، يعا  ة الليلة ا
بني أن تكصن ليلة اللالثني أو أن تكصن ليلة رمضان، فإها ُرؤل فيها اهلالح   ين 
، وال اشكاح يف  قا أحمه أب الوصم بقل   شهر رمضان،  قه رؤية اهلالح ليالا

ش ط  وما ا، هل .
ُ
 علل تفا يين آ أش يف حالة الرؤية ما  ص العو  امل

 م رؤية اهلالح هلا حال نا: وعو الحال  الثاني : أال يُر  الهالل،

  أوال ا: أال يُرم م    ص الس ال، الس ال   ص، ي  رون اهلالح
 فال يروحمه.

  واهللالة اللاحمية عكسها و ة: أال تكصن الس ال   ص بان يُصجو غيٌم
 أو غ اٌر أو قٌ  أو حنص هل  أن  من رؤية اهلالح.

 ف ذا لم يُر ما الصح  فما الحكم 

و م  أ لم يََُر ما َصْحٍ  ليََّ  الثال يَن َأْصَبح ا ُمْفِطرِيَن"، "ف ن قاح املؤلف:
  صه ليلة اللالثني، فإن مل يُر م  الو ص قاح املؤلف: أ   صا ُمفطرين ت  ة 

 اللالثني من شع ان.
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ا، والوصم وجصباا أم اآ   اباا  اآ   ابا  َأْصَبح ا ُمْفِطرِيَن"تعا،: " وقصله 
 ص يصم الشُ  املنهة عن  يامه، والنهة عن  يام يصم ما حك ه  مكروٌه، و قا 

 الش   ة كرا ة ك ا آيأش ان شال اهلل يف باب  صم ال طصي.

  ف ا حك ها الحال  الثاني : أال يُر ما الغيم، 

 ."وإن حاَل دونَه َغْيمه أو قََتََره فظاِهُر المْذَهِب َيِ ُب ص ُمه"

اهلالح   ب الق  وال  ار املاحم  من رؤيةان مل يُر اهلالح ولكن بس ب ال يم أو بس
تعا،، و قه املسألة من  فهقا أب  صمه علل مق ب ا مام أمحو 

 أي تفرد بها الحنابَّ  عن سائر المذاهبمفر ات اهللنابلة، ما معىن املفر ات  
 ، أو املقا ب اللالث.اُربع 

رو اهلالح، ان  مل ي فوصر  املسألة: ه  صا ليلة اللالثني من شع ان ل  رل اهلالح،
كاحمد الس ال   صاا ومل يرو اهلالح فهقا ال اشكاح أ م ُيو  صن ُمفطرين، 

 وآ ق.

لكن ما رأوا اهلالح بس ب ال يم، فهنا أب عليهم أن ُيو  صا  احل ني، و قا 
ُيس ل يصم ال يم، وال ُيس ل يصم الش ، في ا اآ قرت عليه ا طالحات امل أ رين 

 . ُيس صحمه )يصم ال يم(

 ويصم ال يم قلد لكم: املق ب )وجصب  صمه(.
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تعا، يف ا حمواف يف وجصب الوصم قاح:  قا املق ب،  قاح املر اول 
خالف، وقالصا: 

ُ
وعليه اأ  اب، وحموروه، و نفصا فيه ال واحميف، ور وا ُحهىل امل

حموصص أمحو توح عليه، و ص منوصٌص يف املق ب، وليي  رأاا من اأ  اب، 
تعا،، حمص عليه يف غي رواية، يف أكلر من  ا مام أمحو  بين  ص حموصص

 تعا،. رواية حمص علل وجصب الوصم 

و قه املسألة  نف فيها اهللنابلة، وكاحمد فيها حمقاشات، و الفات، و يت ور ، 
والر  بني أ ين العلم  قا مما يُلرل العلم، وت قل القلصب معه  افية، و قا  ص 

تعا، ر   ا جتو أن ا مام الشافعة تعا،، وهلق  أب العل ال 
ه، وك  صا الر  علل آي اأوزاعة، ك ب اأوزاعة:  علل ى و بن اهللسن شيخه
الر  علل أيب يُصآف، ور  العل ال بعضهم علل بعض، ولكن ير  العامل علل 

العامل والقلب يف غاية الوفال،  فال من الرا  ومن املر و  عليه، ُكلهم يُريوون 
، ال يُريو أحٌو منهم االحم وار لنفسه، وليي يف هل  وجه اهلل 

 أ ىن مقمة وال أ ىن ُمشكلة.

لكن حين ا تكصن القلصب غي  افية، ويكصن ال رض من الر  االحم وار للنفي 
خالف فهقا  ص الر  املقمصم حمسأح اهلل السالمة والعافية.

ُ
 واآقاط امل

 وهلقا يقصح النا م: 

 من الُهداة والشي   دلى   ردٌّ اُجالى  عَّ  اُجال ِ 
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 إال عَّ  ج ازه وطَّبه  ما عْب ا لغير واحٍد نبذِ 

 وابن ابن عاصم عَّ  ابن عاصم  رد عَّ  مالٍ  ابن الْاسم

َ ذل   وابن ابن مال  عَّ  مال   وسَّم النْادَ 

 قد أَثر الرد عَّ  شي خه  َذا الره ني عَّ  رس خه

 واهلل املس عان.

قه املسألة ملق ب ا مام أمحو و ص )وجصب وروا يف  تعا، احم  فاهللنابلة 
تعا، ك اباا، و نف فيها أبص  الوصم(، فونف فيها ا مام ابن ااصزل 

يعلل، و نف فيها ابن ع و اهلا ل، و نف فيها غي م، ابن ااصزل ك ابه ا ه 
 ) رب اللصم والضيم عن  يام يصم ال يم(.

 ل: أن يُر  الهالل بالنهار، فما الحكم الحال  الثالث  قَّنا من أح ال الهال

ِبََِّ "، قاح: ْْ شر  لنا ع ار  من ُيوُصر املسألة وي "وإن ُرِؤَي نَََهارًا فه  لَّىيََِّ  اْلُم
ونف 

ُ
 تعا،   امل

يقصح: اها رؤل اهلالح ملالا يف يصم تسعة وعشرين شع ان  اراا، اهاا مبهر  غروب 
 ير املسألة علل ما قاله.الش ي يكصن قو   ين رمضان،  قا توص 

  ين من أحو لويه توصير   ر  أحما ا ن أحمقين توصيراتكم وما تقكروحمه.
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يقصح:  صر  املسألة: أن يرم الناو اهلالح يف يصم اللالثني من شع ان  اراا، فال 
حمقصح )ان  قا اهلالح  الح الليلة السابقة، فنقصح: اليصم أحم م ُمفطرين يف يصم  من 

ل ُن الهاليكم أن مُتسكصا وأن توصمصا ! ال، ال حمقصح بقل ؛ أيام رمضان، عل
ل وصير ،  قا اال يك ن هالل الَّيَّ  السابْ ، وإنما ه  هالل الَّيَّ  الُمْبَّ 

 اللان.

  ين من أحو لويه توصيٌر   ر  

يقصح:  صر  املسألة: أن يرم الناو اهلالح يف يصم اللالثني من رمضان، فال 
، صن ) قا  الح العيو، حنن حمُفطر اليصم؛ فن ن رأينا اهلالحيُفطرون بقل ، ال يقصل

معنا ا أن  قا اهلالح  الح الليلة املالية، و قا  الح العيو فُنفطر اليصم(،  قا 
 ال وصير اللاليت.

 ين من أحو لويه توصير راب ، أو مجٌ  بني ال واوير، أو ُكلها ُمرا    أم كلها 
ل سألة   ين من أحو لويه شةٌل   ر  تو ين يف  صر  املسألة  كلها  صٌر ل

 تسعة وعشرين رمضان اها رأوه  اراا يوي  الص من بكر  عيو 

تعا، يف الكشَّاف: "تن يٌه: قاح شيخ ا آالم  قاح الشيخ منوصر ال هصش 
زكريا يف شر  ال ههة"، من  ص شيخ ا آالم زكريا  وما  ص شر  ال ههة  هبهد؛ 

 ربصطة تالا يف ل ة.أصز الصقصف علل ال ال امل
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من  ص شيخ ا آالم زكريا  وما  ص شر  ال ههة  زكريا اأحموارل، ال ههة 
 الصر ية، أحس ه وأ نه كقل ، اهلل أعلم.

"قاح" من  ص القاحلين  الشيخ منوصر ال هصش، يف كشاف القناي يف املق ب 
شر  ) اهللن لة، يقصح: "تن يٌه: قاح شيخ ا آالم زكريا اأحموارل الشافعة يف

ال ههة("، علل املق ب الشافعة: "واملرا  مبا هُكر أل من أحمه لل س ق لة"، أل 
ق لة، "املرا :  ف  ما قهيين ان رؤية تكصن لليلة 

ُ
ان ُرؤل اهلالح  اراا فهص لليلة امل

املالية" احم هل، أل فال أثر لرؤية اهلالح  اراا، وااا يُع و بالرؤية بعو ال روب، 
تعا،: "ولعله مرا  أ  ابنا؛ لمثا ر  ن  الشيخ منوصر قلد"، والقاحلين م

اخلم السابق، وملا يأش في ن علق طالل امراته لرؤية اهلالح، حييت قالصا: فرؤل 
 وقو غربد، فُعلم منه أن الرؤيا ق ين ال روب ال تأثي هلا"، احم هل. 

  عية قا الكالم من عنول أحما، قاح عامر: "و قا القل تأوح به م أ روا الشاف
ق لة".

ُ
 كالم ُم قوميهم يف كصن اهلالح اها ُرؤل  اراا فهص لليلة امل

 بعوما قرأحما  قا الكالم ما القل ي قل عنوحما من الوصر اللاللة الد هكر ا ا  ص   

ا  ص واحو رمضان،  ين  الوصر : اها ُرؤل يصم تسعة وعشرين شع ان فيكصن غوا
  قا ال ن يه يق ضة هل   ال.

لقل هُكر  قا و ص مل ُيور  به أكلر أ  اب امل صن، ما  رحصا علل الكالم ا
ق لة"، اها أ قحما بالع ار  علل  ا ر ا 

ُ
به،  م يقصلصن: "وان ُرؤل  اراا فهص لليلة امل
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واطالقها فالوصر  الد هُكرت من رؤية اهلالح يف  ار ال اآ  والعشرين من شع ان 
ا رمضان.  فيكصن غوا

 حمقين عن زكريا اأحموارل من الشافعية، وكلٌي تعا، لكن الشيخ منوصر 
يه من الشافعية يقكروحمه ملا حمأش علل ك ب الشافعية، كليٌ من الشافعية هكروه، وال ن 

  نا: أن الشافعية أيضاا حمفي القضية الد عنوحما.

ق لة.
ُ
 أ  اب امل صن يف الشافعية يقصلصن  قا الكالم: وان ُرؤل  اراا فهص لليلة امل

أ رون من الشرا  يُن هصن أحمه ال يُرا  بقل  االك فال بقل  به عن رؤية الليين، وامل 
 وااا املرا  به أحمه ال يُع م لليلة السابقة.

بين بعضهم حيكة االتفال علل أحمه ال عم  برؤية اهلالح  اراا، وأحمه ال ُيك فل هبا 
 عن رية الليين.

 ن: ثني من شع ان  ار عنوحما اح  االاهاا  ار عنوحما: اها رأينا اهلالح يف يصم اللال

أن يكصن  قا اهلالح  الح الليلة السابقة، فنكصن ا ن ُمفطرين يف  ار رمضان، 
 ويليمنا ا مساك والقضال،  قا قصٌح.

والقين  الفصا قالصا: ال،  قا القصح غي   يهلل، وعموا بقصهلم: وان ُرؤل  اراا 
ق لة.

ُ
 فهص لليلة امل
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  يف املسألة وال  الف بني العل ال يف أحمه لص ُرؤل يف يصم ال اآوعنوحما ىين اتفال 
والعشرين أحمه ال يكصن لليلة السابقة،  قا ال اشكاح فيه، ف ن يقصح احمه لليلة 

ن الشهر ال ُالسابقة ال يُريوون بقل  رؤية اهلالح  اراا يف ال اآ  والعشرين؛ 
شرين، فوار ىين و أن يكصن تسعة وعبال  يك ن أقَ من تسع  وعشرين،

اخلالف يف يصم اللالثني، فقالصا: احمه لليلة السابقة، فهال ا  رون وقالصا: احمه لليلة 
ق لة.

ُ
 امل

ق لة(، يعا
ُ
   جرت ع ارات امل صن علل ال ع ي هبقا: )وان ُرؤل  اراا فهص لليلة امل
 ين.ر يف ىين النياي، و ص يصم اللالثني، ال يف ىين الصفال و ص: ال اآ  والعش

 فالقل يمثهر واهلل أعلم، و ص القل أيين اليه الشيخ منوصر، ومل أيمصا به 
تعا،، وأن كين واحو   ، و قا من  ق هم ُنه غير ُمصرٍح بهتعا، 

منهم ال يُقرر مق  ه، يعا الشيخ منوصر ال هصش ال يأش يُقرر قناعاته الشخوية 
  ب.و راله وا  ياراته، وااا يأش لُيقرر املق

ع ارات اأ  اب يف املق ب  ا ر ا أن اهلالح يف النهار ُمع م، لكنه يقصح: 
 تعا،(.  قا المثا ر غي ُمرا ؛ فلهقا قاح: )ولعله ُمرا  أ  ابنا 

ول د  صر  املسألة ا ن  فوار عنوحما رؤية اهلالح يف يصم اللالثني  ص القل 
 يكصن لليلة املق لة ال لليلة السابقة.
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 ه يف يصم اللالثني من شع ان، أو يصم اللالثني من رمضان، فال حمقصح: وكقل  رؤي
  قا يصم عيو، وال حمقصح: هاك يصم  صم.

 وبنالا علل  قا املعىن لص عمحما بقصلنا: وان ُرؤل  اراا فال عم  برؤي ه؛ لوهلل املعىن
 الحقة.ل أم ال  لوهلل املعىن، فال يكصن اهلالح املرحلة  اراا ُمع ماا ال للسابقة وال

ق لة أ م يُ  صن 
ُ
ُق لة، لكن  ص أ الا يكفة عن كصحمه لليلة امل

 م قالصا: لليلة امل
الشهر ثالثني، ح  وان مل يُر  ين يُ  صن الشهر ثالثني أم يييوون واحو وثالثني  

 يوصمصن ثالثني ولن يييووا عن  قا.

ان شال - و قليينلكن قو يُقاح يف  صر  )اها ُرؤل اهلالح  اراا( آيأش معنا بع
أن رمضان اها   ين برؤية واحو فال خيرل ب  ام ثالثني، ال خيرل اال برؤية  -اهلل

ن خرو  الشهر ُاثنني للهالح أو ب  ام واحو وثالثني، وآيأش بعو قليين، ملاها  
 ، وال يكفة فيه رؤية واحو.ال بد فيه من رؤي  ا نين

 أعلم. نا اها ُرؤل  اراا  ين يُ ا عن  قا  اهلل 

 طر يف بال أحمه قو يُفيو يف ملين  قه الوصر ، وال أ رل عن  قا، اه حي ال ا، 
 تأمين و يت، واهلل أعلم.

احم قين املؤلف بعو هل  ا، أحكام رؤية اهلالح، أحكام رؤية اهلالح لوينا فيها 
 م احيت: 

: بلو الرؤية. .1  أوالا
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 ثاحمياا: شرط الراحلة. .2

 علل  رول الشهر. ثاللاا: تأثي الرؤية يف أوح الشهر .3

 رابعاا: ع ين الشخص برؤي ه اخلا ة  ون حكم  قضاحلة. .4

  قه أربعة مساحلين.

ا قري ة مالمسعل  اُول : بَّد الرؤي  ن ،  ين يُع م يف بلو الرؤية أن تكصن بلوا
: اها رؤية اهلالح يف بلو  بعيو  ين حموصم برؤي ه أم ال حموصم  اها  الناو، يعا ملالا

 ي بلوك فهين  قا ُمع م، أم كين بلو  له رؤيٌة مس قلة  رؤل اهلالح يف بلو  غ

املسألة يُعم عنها:  ين الرؤية واحو  ا ي  املسل ني  أم لكين بلو  رؤية مس قلة  
 أم لكين أ ين مطل   رؤية مس قلة  

َّىهم الص ُف" قه أقصح: لكن علل املق ب قاح: " َُ بٍَّد َلزَِف الناَسَ  ، وإذا رآه أه
هلالح يف أل مكان  من الوحميا فقو   ين شهر رمضان،  قا  ص يعا: اها رؤل ا

 املق ب.

َّىهم الص ُف" وال لو  نا ما املقوص  بال لو  " َُ بٍَّد َلزَِف الناَسَ  عني يوإذا رآه أه
: اها رؤل يف املوينة ليم أ ين مكة وأ ين الشام وأ ين العرال، وأ ين  ،أي بَّد ملالا
 غي ا.

 لراحلة  ما شرط ا الثاني: شرط الرائي،
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ا عنوحما شرط الراحلة يف   صح شهر رمضان،  ق وُيصاُف لرؤيِ  َعْدٍل ول  أُنََْث ""
 القل يُريوه.

، فقط،  قا الشرط، فال  شرط الراحلة يف   صح شهر رمضان: أن يكصن عوالا
ن إدخال ُُيش ط ال عو ، ال ُيش ط اثنني، بين يكفة واحو عوح، ولص أحملل؛ 

 خبار الديني  ال من با  الشهادات.شهر رمضان ه  من با  اُ

أما  رول رمضان أو   صح غيه من الشهصر؛ أل   صح شصاح،   صح هل 
 اهللهة، غيه من الشهصر ال خيرل اال برؤية عولني.

 رول رمضان حي ال ا، شها   عولني، ال يكفة واحو، اها جال شخص وشهو 
ين رمضان أم ال  حمُو   ين.عنوحما أحمه رأم  الح رمضان، حمُو ه

لص جال  قا الشخص بنفسه وشهو بنفسه أحمه قو اك  ين الشهر، خُنرهل الشهر  
 ال، ال بو من شها   عولني يف  رول شهر رمضان.

و قا اهللكم له فروٌي م عو  ، منها: أن  قا الشا و اها شههو بو صح رمضان 
  أحمنا روُ  نا ثالثني يصم حمُفطر بعو اللالثني  قالصا: ال، ما حمُفطر، ملاها ال حمُفط

حمش ط خلرول الشهر شها   شا وين، و قا القل شههو بو صح الشهر واحو، 
وُى  ين أحمه يكصن شهر شع ان ثالثني، فيكصن   نا ثالثني، ويف الصاق  أن القل 

 ُ  ناه يف رمضان تسعة وعشرين.
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حمعم، اهللكم يل د يف   صح الشهر بصاحو، فنوصم علل شها ته، لكنه ال خيرل 
 ثنني، فال خُنرل الشهر اال بعو  يام واحو وثالثني يصماا.اال بشها   ا

لم ير، ف"ف ن صاُم ا بَشهادِة واحٍد  ال يَن يََْ ًما فَّم يََُر الهالُل"،  فلهقا قاح:
  أفطروا ُنهم لاهلالح، أحٌو يف  اية الشهر، ما ُرؤل اهلالح، فإحمه ال يُفطرون؛ 

 بو فيه من شها   شا وين. ، والفهطنر الاآلن صاروا أفطروا بشهادة واحد

 ، حنن قلنا )أن يصم ال يم ُيوام(، و صمهالمسعل  الثاني : إذا صام ا ي ف الغيم
اح ياط،  امصا يصم ال يم   اك  ين الوصم ثالثصن يصماا منها يصم ال يم، أل يصم 

 ال يم وتسعة وعشرون يصماا، حمُفطر أم حُمك ين  ماها يقصح املؤلف  

 َِ َُْج ا، لكن فال تُفطر، حمعم أ  لنا الشهر اح ياطا  َغْيٍم لم يَُْفِطروا""أو َصاُم ا 
االح ياط  نا يق ضة أن حموصم، االح ياط يف أوح الشهر ُ  نا أجين االح ياط، 
لكن يف   ر الشهر حموصم أم حمُفطر اح ياطاا أيضاا  حموصم، ال بو من  يام اليصم 

 الصاحو واللالثني.

بشها   شا وين و  نا ثالثني، حمُفطر  ما رأيكم في ا لص   ين شهر رمضان 
 حمُفطر، والهلل  قا.

 تعا، ا، الكالم عن ع ين الشخص برؤي ه الشخوية.   احم قين املؤلف 

واحو ه ب لو رال من الو ارل، أو شخص يف بلو من ال لوان رأم اهلالح 
، ال  بأم عينه،   ه ب ا، القالة وقاح: رأيد اهلالح، قاح: أحمد لسد عوالا
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الشهر، فر  القالة شها ته،  قا الشخص يوصم أم يُفطر  ماها قاح حمُو ين 
 املؤلف  

 ُر ت شها ته فإحمه يوصم. "وَمن رأ  َوْحَده هالَل رَمضاَن َورُدى ق لُه"

 العكي؛ لص رأم وحوه  الح شصاح فهين يُفطر  ماها قاح املؤلف  

ن، ا   شا وي،  الح شصاح حن ال فيه ا، شهال"أو رأ  ِهالَل ش ىاٍل صاَف" 
فكصحمه رأم  الح شصاح وحوه ال يفصته اهللكم فيوصم وال يُفطر، يف رمضان يوصم 
ويف شصاح يوصم، يس  ر يف الوصم، اهاا اع محما  قا يف رمضان ومل حمع مه يف شصاح، 

 ُنه هالل ش ال نحتا  فيه إل  شاهدين ولم يُ جد ذل .ملاها  

لم م عن   صح رمضان وأحكام الرؤية، حم كاملسألة اللاحمية يف  قا ال اب بعو الكال
 ، ولوينا أيها ا  ص وج   الص ف وأصنا  الناس في وج   الص فا ن عن 

 الكرام مخسة أ ناف: 

 الونف اأوح: من يليمه  صم رمضان أ الا. -1

 اللان: من يليمه القضال، ويليمه ا مساك. -2

طر، ُ م عن الفيليمه ا ن أن أس  عن الفطر، ُ م، لكن ليي  يام شعي  
، لكن ُأس  عن اأكين، أُمس  وحُيسب ُن هذا اآلن لن يك ن ص ًما شرعًيا

 ل  ال، حمقصح: أمس  وعلي  القضال،  قا الونف اللان.
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الونف اللاليت: من ال يليمه الوصم أ الا وال ا مساك، ولكن ليمه  -3
 بوله و ص: ا طعام.

 ل، و ص حمصعان: الراب : من ال يليمه اأ ال، لكن يليمه القضا -4

  النصي اأوح: من ُيسن له الفطر، أل يف اأ ال ُيس  ب أال يُؤ ل
 الوصم، بين يقضيه.

 .واللان: من يُ ا  له الفطر، ال ُيسن له الفطر بين يُ ا  له الفطر 

 و  ر  نف  و ص اخلامي: من يليمه القضال وا طعام. -5

روط كر املؤلف ثالثة شه  نبدأ أواًل بالصن  اُول وه : من يَّزمه أدا  الص ف،
 وحمييو عليها رابعاا، من  ص القل يليمه أ ال الوصم  

َِّ ُمسٍَّم مَكَّىٍ  قادٍر"  ال اهاا الشرط اأوح في ن يليمه أ "ويََََّْزُف الص ُف لك
 الوصم: أن يكصن ُمسل اا،  رل به الكافر. 

قضة  ي الكافر لص جال وأآلم يف يصم مخسة رمضان؛ تقصح له: اقض ما آ ق أم ال
 ال يقضة.

كلف بالغ عاقين، فاجملنصن ال يليمه الوصم، والو الثاني: أن يك ن ُمكًَّفا
ُ
 ، وامل

 ال يليمه الوصم.
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سافر، أن املسافر آيأش 
ُ
قيم؛ ح  خُنرل معنا امل

ُ
الص ف الراب  القل يُيا   نا: امل

 معنا يف  نف    ر ان شال اهلل تعا،.

مكلف قا ر ُمقيم فنقصح: يليم  أن توصم من اج  عد يف  قه الشروط ُمسلم 
 ا ن أ الا.

 وز  عليه شرطاا  امساا: غي حاحلض  وال حمُفسال، وآ ق هكره يف باب اهلليض.

 ، حمقصح له: أمس ، والالصن  الثاني: من نْ ل له أمس ، ونْ ل له: اقض
تأكين، وال تشرب، أمس  وال  كين وال أشرب، وأقضة  حمقصح له: حمعم تقضة، 

 من  ص  

ها: أولتعا، ثالثة  صر يليم فيها ا مساك والقضال،  هكر املونف 
َِّ َمن صاَر  "وإذا قامت البََيََِّن ُ في أ ناِ  النهاِر َوَجَب اُمساُك والْضا ُ عَّ َ 

 في أ ناِ ه َأهالً لُ ج ِبه".

علل كين حاح الصجهان  قا له معىن، و قا له معىن، يوهلل  قا  (33:29:23)
  قا له معىن   يهلل،  لينا حمشر  النسخة الد عنوك، فُيو هللله معىن   يهلل، و 

 معنا أرب   صر في ن يليمه ا مساك والقضال.

 الوصر  اأو،: اها قامد ال ينة يف أثنال النهار، ما  صر  هل   

ما رأوا اهلالح، والس ال   ص، أمل حمقين أحمه اها ُرؤل يف بلو  ليهم الناو كلهم 
ي  يصم أو مسي  أقين من هل ، و لهم يف  ال  الوصم، جال شخص من بلو مس
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المثهر و لل معهم المثهر، ما بكم ُمفطرين يا مجاعة  يقصلصن: ت وم معنا، 
يقصح: أحما  احلم، ملاها أحمد  احلم  قاح: رأينا اهلالح يف املنطقة عنوحما، فعل صا 

 وقامد ال ينة يف أثنال النهار، ما الصاجب عليهم  ا مساك والقضال.

وح شةل: مُتسكصن عن الطعام والشراب، ال ت  وون، و ين  قا اليصم حمقصح: أ
ىسصب  غي ىسصب، يليمهم القضال،  قه  صر ، يليمهم ا مساك ويليمهم 

 القضال.

َِّ َمنالوصر  اللاحمية الد هكر ا قاح: )وعلل( علل حمسخة الصاو:  صاَر  "وعَّ َ 
، بلغ يف أوح النهار ُمفطرا ،  صر  هل :  ٌ  كان في أ ناِ ه َأهاًل لُ ج ِبه" ا ملالا

 يف أثنال النهار، حمقصح له: أب عليه أن ُأس  وأن يقض.

الو  اها بلغ  احل اا، يف أثنال النهار بلغ، بلغ باح الم، أو ب لغ ب  ام مخسة 
عشر عاماا اها كان حس ها حساباا مض صطاا، فهين يليمه القضال أم ال  اها بلغ 

 ضال، خبالف الوال .و ص  احلٌم فال يليمه الق

فلهقا   "،"ال ني  الفرضي ص عنوحما حمية الفرلية ليسد ُمع م ، ما مر معنا قاح: 
 يقصلصن: ال يليمه القضال،  قه الوصر  اللاحمية: من  ار يف أثناله أ الا لصجصبه.

ذا حائضه ونََُفَساُ  َطُهَرتَا"،" الص رة الثالث :  ة. قه الوصر  اللالل َو

حمال اليصم، يف وآط اليصم طُهرت، حمقصح: يليمها أن مُتس   قا حاحلض طُهرت يف أ
اليصم،  ين ُأيئ  صمها أم ال ُأيئ  كاحمد حاحلضاا أوح النهار   طُهرت  ين 
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ليمها لكن ي ُن الحيض ماناه من صح  الصياف،ُأيئ  صمها أم ال ُأيئ  ال؛ 
 ا مساك، ويليمها أيضاا القضال.

و حهي مسافٌر يسافر يف أوح النهار، وج ِدَف ُمْفِطًرا"،الص رة الرابع : "ومسافره قَ 
الطيان يُريو أن يعص  ما وجو حهياا وأفطر أوح النهار،   وجو حهي عص   يوين 
فيه ا، بلوه ق ين  ال العور، فص ين ا، بلوه ق ين  ال  العور، ما الصاجب 

 عليه  الصاجب عليه أن ُأس ، ُمسافٌر قوهم ُمفطراا.

 
ُ
: رحل ه ق ين  ال  الفهر، ويوين ا، اها علهم امل ا، يعا  ص ملالا سافر أحمه يقوم غوا

بلوه بعو  ال  الفهر، فهص يعلم أحمه يوين  اراا، فهين أصز له الفطر  املق ب 
 أحمه ال أصز.

 ا مساك. واها أفطر يليمه وإذا عَّم ُمسافره أنه يْدف غًدا لزِمه الص ف"،يقصلصن: "

 ه ا مساك والقضال(. قا القسم اللان )من يليم

لوينا قسٌم ثاليت ال يليمه الوصم أ الا ال أ الا وال قضالا، ال يليمه الوصم، لكن 
  يليمه بوٌح عن الوصم و ص ا طعام، و ا  نفان، ما  ا 

اللان: من  اأوح: من أفطر لكهم،"وَمن َأْفَطَر لِكَبٍر أو َمَرٍض ال يَُْرَج  بَُْرُؤه"، 
َِّ ي ٍف ِمسكيًنا" بُرؤه، ما الصاجب عليه  أفطر ملرض ال يُرجل ال يليمه  ،"َأْطَعَم لك

 الوصم، لكن يليمه ا طعام.
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لي  حمقصح: ال أب عالْسم الرابا: من ال يَّزمه اُدا ، لكن يَّزمه الْضا ، 
أن توصم ا ن، لكن الوصم يل د يف هم  ، فإن ُ  د أجيأك واال ف قضة، 

 و ا  نفان أيضاا  

 له: الفهطر ل  أفضين. أحو ا حمقصح (1

 وا  ر حمقصح له: الوصم ل  أفضين. (2

 ،"وُيسنى لمريٍض َيُضر ه" أما من حمقصح له )الفطر ل  أفضين( من  ص  حمصعان:
  قا النصي اأوح، مريٌض يضره الوصم.

أما املريض القل ال ي ضرر بالوصم فهاها ما حك ه   قا أب عليه الوصم أ الا، 
 مريض ما يضره الوصم.

أحما لول يف قومة حساآية يف االو، ما العالقة بينها وبني الوصم! ك ال  قاح:
 وال أ قه أو شةل  ال حي ال شيئاا، ولكن أحما مريض، فهقا ال أصز له الفطر 

.  أ الا

أما القل أصز له الفطر فهص )املريض القل يضره الوصم(، قاح له الط يب:  قا 
 ات، اها تأ رت فإن  قا يضرك، ي تبالووال ال بو أن تأ قه يف كين ثالث آاع

عليه زيا   يف املرض، ي تب عليه مضاعفات ولرر علي  يف بوحم ، فنقصح له 
 ما حكم الفطر يف حقه  
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حمقصح له: اأفضين ل  الفطر، اأفضين له يف حقه حمقصح: اأفضين له أن يُفطر 
 حم هينا منه.ا ويقضة، ط عا  قا املريض القل يُرجل بُرؤه، وأما القل ال يُرجل برؤه

فنقصح: اأفضين له يف حقه أن يُفطر،   يقضة، أم أب عليه الفطر  ما رأيكم  
ممكن يوصم وي عاىف، اها كان ي ضرر بالوصم بس ب، يقصح: اها ما أ قت الووال  
كين ثالث آاعات فهقا يضر ب  لرراا حقيقياا وم  ققاا،  ين أب عليه أن 

 يُفطر ويأ ق الووال أم ال أب 

 ال قالصا:  قا كين ثالث آاعات اها مل تأ قه ي ضرر جسوك، وقو يُؤ ل اأط
 بعو هل  ا،  الكه.

 ُيسن الفطر وال أب عليه، ال واول ال أب أ الا علل املق ب.

لص كان  ص ليي بواحلم  وليي يف رمضان، وقالصا له: ُ ق الووال كين ثالث 
يأ  بقل   ال يأ  بقل ، آاعات، قاح: أحما مل   ق الووال، وال أُريو الووال، 

ال واول ليي بصاجب، بين أزيوكم علل املق ب: وال ح  ُمس  ب، وااا  ص 
ُم ا ، ال واول ُم ا  وليي بصاجب وال ُمس  ب، ولص الويوالحميني ما حماآ هم 

  قا الكالم، لكن  قا املق ب.

تعا، يقصح: ان مجا ي اأحل ة علل عوم  وشيخ ا آالم بأن تي ية 
ال واول، بعض الناو يقصح: كيف تقصلصن  قا  حنن لص أوج نا ال واول وجصب 

علل الناو فهقا فيه مشقة، الناو منهم فُقرال، ومنهم من بعض اأ وية ل عض 
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ا،  ين حمقصح: تأ ، واها ما أ قته وُمد فإحم   االمراض ا ن تكاليفها با مثة جوا
 قا. ، عنو م أ لة علل  متصت عا ياا، ال، واأ لة علل  قا عنو اهللنابلة كلي 

،  وال «اَل َيْكتََُ ونَ »هكر الس عني ألفاا وموحهم بأ م:  الن  
   وال ،  وال أم ليي بووال«َواَل َيْستََْرقَُُ نَ »أم ليي بووال   وال وتركصه، قاح: 

َُُّ نَ »وتركصه، موحهم هبقا،   .«َواَل يَََتطَيَىُرُوَن َوَعََّ  رَبِِّهْم يََتَََ َى

، أو ك ا «يَا َرُسُ َل اهلِل، ِإنِّي ُأْصَرُع فَادُْع اهللَ َأْن َيْشِفَيِني»لت قالد: واملرأ  جا
قالد،  وال أم ليي بووال  أعمثم  وال يف الوحميا، تطلب من رآصح اهلل 

  :ِإْن ِشْوِت َدَعْ ُت اهلَل َأنْ »أن يوعصا اهلل أن يشفيها، قاح 
 .«اْلَ نى  َيْشِفَيِ ، َوِإْن ِشْوِت َصبََْرِت َوَل ِ 

املقوص : أن ال واول ليي بصاجب  علل املق ب، وهلقا ال ير   نا أحمه قاح: كيف 
 .اجبُن التداوي ليس ب  يضره الوصم وم   قا حمقصح: ُيسن الفطر وال أب ! 

ُصُر". ْْ  َذل  من ُيسن له الفطر  الْسم الثاني: "ولمسافٍر يََ

قل له القور أم املسافر ال وُيسن الفطر لل سافر القل يقور، أل القل أصز
يُ اشر القور  القل أصز له القور القل هكرحما شروطه يف باب قور الوال ، 

 اهاا املسافر ُيسن له الفطر.

ناك صن ه  ال  ُيسن له الفطر وه : الحامَ والُمرضا إذا خافت عَّ  ه
 ؛ فإحمه ُيسن هلا أيضاا الفطر، وُيكره هلم  ؤالل الوصم.نفسها
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قا الونف القل   اضره ص َف ي ٍف  م سافَر في أ نائِه فََََّه الِفْطُر"،"وإن نَََ   ح
 يُ ا  له الفطر، والوصم يف حقه أو،.

أمل حمقين أحمه لوينا  نفان يليمهم القضال وال يليمهم اأ ال:  نٌف ُيسن له الفطر، 
 و نٌف ُيسن له الوصم.

ونف: 
ُ
  حاضره "وإن نََ َ  قا  ص الونف اللان القل ُيسن له الوصم يف قصح امل

 ص َف ي ٍف  م سافَر في أ نائِه فََََّه الِفْطُر".

ُصُر"  ما الفرل بني  قا وبني قصله  ْْ  ما الفرل  "ولمسافٍر يََ

 قا   ين عليه وجصب الوصم، طل  الفهر عليه و ص ُمسافر، و قا طل  الفهر 
سافر له ثالث  صر: 

ُ
 عليه و ص حالر   آافر، وحيوين من  قا أن امل

ر  اأو،: أن يس  رل السفر يصم الوصم من ق ين الفهر ا، ما بعو الوص  .1
 ال روب، فهقا ما ُحكم الفطر يف حقه  ُيسن له الفطر.

الوصر  اللاحمية: أن يكصن يف أوح اليصم حالراا، ويف   ر اليصم مسافراا، فهقا  .2
 ما حكم الفطر يف حقه  الفطر ُم ا ، والوصم أو،.

ي اا  أوح اليصم ُمسافراا، ويف   ر اليصم حالراا ُمقالوصر  اللاللة: أن يكصن يف .3
و ص يعلم هل ، ف ا حكم الفطر يف حقه  المثا ر واهلل أعلم أحمه ال أصز 

 له الفطر.
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ا ليمه الوصم.  حمص اأ  اب قالصا: وان علهم ُمسافٌر أحمه يقوم غوا

افَر في سوإن نَََ   حاضره ص َف ي ٍف  م  حمن قين ا ن ا، من يُ ا  له الفطر، قاح:
 .أ نائِه فََََّه الِفْطُر"

َه أو ُمْرِضاه َخ فًا عَّ  أنفِسهما َقَضَتاهُ فْْر"،  كقل : قه  "وإن َأْفَطَرْت حام
نفسها  ُنها خافت عَّ أيضاا يُ ا  هلا الفطر، ولكن  قه أهللقنا ا باملريض؛ 

ف للها ملين املريض، املريض خياف علل حمفسه بالوصم، فكقل   قه  بالص ف
أو مرل  تقصح: اها   د أتضرر أحما، حمقصح: حك ها حكم املريض، تُفطر  حامينٌ 

 وتقضة.

َه أو ُمْرِضاه َخ فًا عَّ  أنفِسهما َقَضَتاهُ فْْر"،  قالين: يليمها ف"وإن َأْفَطَرْت حام
 القضال فقط، وحك ها حكم املريض.

لة احمأش ا ن ا،  نف  يليمه القضال وا طعام و ة اهللامين واملرل ، لكن يف ح
َِّ ي ٍف ِمسكيًنا"، أ رم و ة: هاا  قا الونف ا "وعَّ  َوَلَدْيهما َقَضَتا وَأْطَعَمَتا لك

و ص )من يليمه القضال ويليمه م  القضال ا طعام(  ص: اهللامين واملرل  اها كان 
 فطر ا  صفاا علل ولو ا ال علل حمفسها، فهقه تُفطر وُتطعم.

رل ،  قال: "َقَضتا"
ُ
َِّ ي ٍف وعَّ  َوَلَدْيهما َقَضَتا وَأْطَعَمتَ "يعا اهللامين وامل ا لك

 عن كين يصٌم تُفطر ُتطعم مسكيناا.ِمسكيًنا" 
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َِّ ي ٍف ِمسكيًنا"وقصح املؤلف:  لاف ا طعام أ "وعَّ  َوَلَدْيهما َقَضَتا وَأْطَعَمَتا لك
اليها، واملع  و أن املخاطب بصجصب ا طعام  ص من أصن الصلو، أل والو اهلل ين، 

ين ملالا أفطرت فنقصح: من القل أب عليه ا رال ا طعام عن كين يصم    ة اهللام
أو يره  ،ُنه ه  الذي يَّزمه النفْ  عَّ  هذا ال لدحمفسها أم أبص الصلو  اأب؛ 

ممن يليمه النفقة يف حالة عوم اأب أو عيه علل ال فويين القل يُقكر يف باب 
 النفقات.

 .احم هينا من  قا ال قسيم أ ناف الناو

تلخص من  قا عنوحما: أن الناو يف الوصم منهم من أب عليه القضال وا طعام، 
ومنهم من أب عليه ا طعام وال أب عليه القضال، ومنهم من أب عليه 
ا طعام وليي عليه القضال، الراب : من ليي عليه ال قضال وال اطعام، واخلامي: 

 من أب عليه اأ ال، وال أصز له الفطر.

ن ح  ُ رل  ق القسم اخلامي ح  يوي ال قسم باع  ار  واحو فنقصح: وُأك
ُفطر يف  ار رمضان تار ا يليمه القضال فقط، وتار ا يليمه القضال وا طعام، وتار ا 

امل
 يليمه ا طعام  ون القضال، وتار ا ال يليمه شةل.

أن   أفطر ا حمسان يف  ار رمضان، عنوحما شخص حمقصح: علي  أن ُتطعم وعل
تقضة، يف اطعام وقضال، ويف حالة اطعام بوون قضال، ويف حالة قضال بوون 

 اطعام، ويف حالة ال قضال وال اطعام.
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 اهللامين واملرل  اها  اف ا علل ولويها. من الذي يَّزمه اُطعاف والْضا  

 قا  ص اأ ين، أن كين من أفطر من الذي يَّزمه الْضا  وال يَّزمه اُطعاف  
 وليي عليه ا طعام، لكن أب ا طعام يف  صر  حمقكر ا ا ن.فعليه القضال 

أعطي  صن ملاال، و ناك  صر أ رم،  قَّنا: اُول من يَّزمه اُطعاف والْضا ،
 قل م: اهللامين واملرل  اها  اف ا علل ولويه ا.

 ناك  صر ٌ أ رم: من أ َّر القضال ح    ين رمضان ا  ر فوار عليه القضال 
 وا طعام.

 وقلنا  قا اأ ين. ي: من عَّيه الْضا  فْر،الثان

، وليي عليه القضال، من  من أفطر لكم  أو الثال : من عَّيه اُطعاف فْر
 مرض  ال يُرجل برؤه، فهقا عليه ا طعام وليي عليه القضال.

من  ص  من ليي أ الا للوصم كاجملنصن الرابا: من ال قضا  عَّيه وال إطعاف، 
الوصم أ الا فهقا والهلل، املريض القل ال يُرجل بُرؤه والو ، من ال خُياطب ب

 اها آافر يف رمضان.

 كقا قاح اأ  اب: مريض ال يُرجل برؤه،  قا حمقصح له: أحمد غي ُواطب 
بالوصم، أحمد ُواطب با طعام، ففة أحو أيام رمضان آافر فنقصح:  نا يسقط 

 تعا،.  عنه ح  ا طعام،  كقا قاح اأ  اب
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 ا، زواح العقين يف الوصم، وله ثالث  صر:  حمأش ا ن

  صرٌ  ال يوهلل معها الوصم، وال يليم. .1

 و صرٌ  ال يوهلل معها الوصم، لكن يليم. .2

 و صرٌ  يوهلل معها الوصم ويليم. .3

الص َف  "وَمن نَََ   قاح املؤلف: الص رة اُول : ال يصح معها الص ف وال يَّزف 
 ،  قه  ة. م ُجنى"

ص أك ين ، فال ُأيحله ح  لُنه م ن نقا ال يوهلل  صمه حمصم الويام   ُجنَّ،  
بقة اليصم من  ون أكين وال ُشرب، ُأيئ  قا اليصم أم ال ُأيئ  يكصن   ي اا  

 ، فال يوهلل  صمه.ُنه ُمنعدف اُهَّي ال يوهلل وال ُأيئ  صمه؛ 

وال يليمه الوصم، فال خُياطب بعو هل  حمقصح له: اقض، الوصم غي الزم عليه فال 
 ضال عليه،  قه الوصر  اأو،.ق

وا غ ال  ط عاا ال بو من اانصن الص رة الثاني : "أو ُأْغِمَي عَّيه جميَا النهاِر"،
 يكصن مجي  النهار، أما لص كان أفال بعض النهار فهقا ال ينط ق عليه اهللكم.

ِر ا: إذا ُأغمي عَّيه جميا النهار، "أو ُأْغِمَي عَّيه جميَا النهالوصر  اللان و ة
َْ جزً ا منه لم َيِصحى َصْ ُمه الم املؤلف، "، لكن يليمه القضال، وآيأش يف كولم يُِف

  ل عليه، ال 
ُ
من  ص  اللان، ال يوهلل  صمه لكن يليمه القضال، من  ص  امل
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يوهلل  صمه لكن يليمه قضال هل  اليصم اها أُغ ة عليه مجي  النهار ومل يُفق جيلاا 
 منه.

 أل أن الوصم   يهلٌل والزم، من  ص  يصح ص مه ويَّزمه،الص رة الثالث : من 
 "ال إن ناَف جميَا النهاِر".

ف ن حمام مجي  النهار فإن  صمه   يهلل، أل  ص من ق ين الفهر حماحلم ومل يُصقمثصه 
اال امل رب بعو  ال  امل رب،  صمه   يهلل أم ال   صمه   يهلل بشرط  آي  ني 

 ين.ا  قا الشرط  أن ينصل يف الليمعنا بعو قليين يف مساحلين النية، من يقكر لن

وهلقا لص حمام من ق ين امل رب ا، بعو امل رب اللان أكلر من أربعة وعشرين آاعة، 
ف ا حكم  صمه يف  قا اليصم  ال يوهلل؛ لعوم النية يف الليين، وأب تعيني النية 

 من الليين، ك ا آيأش ان شال اهلل.

  ل عليه  ص القل يليمه الاها  ويََََّْزفُ اْلُمْغَم  عَّيه الْضا ُ فْر""
ُ
قضال فقط، ا امل

 فوار عنوحما امل  ل عليه ال يوهلل منه ولكن يليمه القضال فقط.

 فيها مساحلين أربعة: أحكاف الني  في الص ف، 

 النية يف الفرض. المسال  اُول : .1

 النية يف النفين. المسعل  الثاني : .2

 ال    يف النية. المسعل  الثالث : .3
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 ية الفطر.حم المسعل  الرابع : .4

 اط تعيينها، اشأما المسعل  اُول  وهي )الني  في الفرض( ففيها  ال   أشيا : 
 ووق ها،   ما ال ُيش ط يف ال عيني.

َل  هاا أب تعيني النية، ، ا"وَيِ ُب َتعييُن النَِّيىِ " :أما اشتراط تعيينها فْال الم
.  ُيش ط يف حمية الفرض أن يُعنيَّ

ا و  : آيوصم غوا احو رمضان، يف الليين بعو غروب الش ي يف ليلة الوصم ال ملالا
ا  احلم، يكفة  قا أم ال يكفة   ين يكفة أن تقصح: أحما  بو أن تنصل أحم  غوا

 بو أن ال "وَيِ ُب َتعييُن النَِّيىِ "حماول غوا  احلم، أم ال يكفة  ال يكفة، قاح: 
ا  احلم رمضان.  تنصل أحم  غوا

ا يصم  لص قلد: بكر   احلم، ان كان رمضان فاهلل و هلل، مل يكن رمضان ف وا
االثنني، واد علل  قا اأآاو، ال تعلم، ما أعلنصا اأ  ار،  ليد امل رب 
ا ان كان من  والعشال ُم كراا مج  تقومي، وكند علل آفر، وحمصيد وقلد: غوا
ا  رمضان فهص فرلة، واها مل يكن رمضان فأحما  احلم اهلل و هلل رب العاملني ف وا

 .، وآيأش هكر  قه املسألةلعدف التعيين، ما رأيكم  ال يوهلل؛ يصم ا ثنني

آ ق معنا يف ك اب الوال  أن حمية الوال  ال بو أن تكصن ُمقارحمةا  ما وقت الني  
أوح الوال  أو ُم قومة عليها بيسي،  ين حمفي الكالم يف الوصم أم خي لف  

 خي لف.
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ه وقٌد لصي الفهر  قا كلفالوصم تكصن حمي ه كين الليين، من غروب الش ي ا، ط
 للنية يف الفرض، ويف النفين أوآ  من هل  وآيأش هكره يف النفين بعو قليين.

َِّ ي ٍف واجٍب"،  أما وقد النية فقاح: َِ لص ِفَ  نصل يف اهاا يكفة أن ت"من الَّي
 الليين. 

ا  احلم،   غل ه النصم ومل يس يقظ اال بعو طلصي  فلص غربد الش ي وحمصم أحمه غوا
 النية ثاب ة و  ي ة أم ال    ي ة.الفهر ف

د في ُن الني  ال بد أن ُت جلكن لص أحمه حمام ق ين ال روب ف ا رأيكم  ال يولهلل؛ 
 ، اهاا  قا وقد النية.الَّيَ السابَ لي ف الص ف

 هَ اشتراط التعيين يَّزف منه اشتراط ني  الفرضي  أف ال  

ا مس  ضٌر أحم  آ وصم يصم الصاحو من رمض ان، لكن  مل ملاح: أحمد غوا
تس  ضر أن  صم رمضان فرض، أو ح  تكصن الوصر  بعيو  كييف شخص ما 
يس  ضر  صم رمضان ! رجينٌ حوييت عهو بإآالم، أآلم يف يصم ثالثني شع ان، 
ا  ا عنوحما  يام املسل ني، واملسل ني يوصمصن يف رمضان وكقا، غوا قلنا له: غوا

ل اهلل، و ص ال يورل أن الويام توصم معنا ان شال اهلل  قاح: أ صم معكم ان شا
ا يف اأوح من رمضان، ما   قا واجب عنو املسل ني أم ال، حمصم أحمه آيوصم غوا

ال نِيىِ  : "، واملؤلف يقصحُنه عيىنتقصلصن  الوصم   يهلل، ملاها الوصم   يهلل  
 فنية الفرلية ليسد شرطاا.الَفْرِضيىِ "، 
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  قا بالنس ة للنية يف الوصم الصاجب.

س  ب  صم النفين، ف ا اهللكم فيه  قاح: وأما
ُ
وَيِصح  " بالنس ة للنية يف الوصم امل

ََ الزواِل وبعَده". َُ بِنيىٍ  من النهاِر قب  النْف

اهاا النفين يوهلل الوصم فيه ب ي حمية  ال، ال بو من حمية، كلن وقد النيية يوهلل أن 
قد لص حمصم و يكصن أثنال النهار، ويوهلل أن يكصن من الليين، ال ُمشكلة، ح  

 ال روب.

و  ة الوصم  نا عنو م يف املق ب يوهلل الوصم بنية من النهار، ويكصن الوصم 
لاب عليه من الفهر أم من وقد النية  من وقد النية، و ين  قه 

ُ
الشرعة امل

 املسألة هلا ور  أم فقط يف اأجر واللصاب  هلا ورٌ  ع لية، ما  ة  

، الساعة العاشر    احاا، يف مك ب  عص  لص جالك كافٌر أآلم يف يصم ا ثنني
اااليات، قاح: أحما أريو أن أ  ين ا آالم، يصم   ين يف ا آالم اح فلصا به 
وآك صا له كصب قهص ، قالصا: تفضين، و  صا له قهص ، قاح: ما بكم أحم م ال 
تشربصن ! قالصا:  احل ني، قاح: ملاها  احل ني  قالصا: عنوحما  يام االثنني واخل يي 

ا أمٌر ُمس  ٌب، قاح: فر ة، أحما أريو أن أ صم معكم، قالصا: أحمد شربد  ق
ا، من الليين مل  كين شيئاا، أل ق ين أن يشرب  شةل أو أكلد شةل  قاح: أبوا
فنهان القهص ، قاح: أريو أن أ صم معكم، اها شرب فنهان القهص  ال يوهلل له 

هلل  قا اليصم، يو أن يوصم، جال وقاح: أحم م تقهصن، ما تقهصن، فأرا  أن يوصم
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نية ، و ص وقد الُن الص ف ُيحسب من وقت الني  صمه أم ال  يوهلل  صمه؛ 
 أ يٌن للوصم.

لص قلنا: وقد الوصم حُي سب ل  من أوح النهار فنقصح: ال يوهلل ل  أن توصم، 
ان أهاًل لَّص ف وال يصح ملاها ال يوهلل ل  أن توصم   ُنه ه  أول النهار ماَ 

 .ص مه

ََ الزواِل وبعَده""وَيِصح  ا قاح: َُ بِنيىٍ  من النهاِر قب رط أال يكصن قو فعين بش لنْف
 ُمفطُراا من املفطرات، أو تناوح مفطراا من املفطرات.

   ، ماها قاح املؤلفالمسعل  الثالث  من أحكاف الني : حكم التردد في الني 

ان غًدا من رمضاَن فه  فََْرِضي لم َيْ زِئِه"،"  ٌ  يف النية، ُم   قا  ول  نَََ   إنَ 
مل يُعني، وحنن قلنا: ال بو من تعيني النية، لكن ان كان من رمضان فهص فرلة، 

 واال فهص حمفين، ُأيئ أم ال ُأيئ  مل ُأيحله، لكن  ين ُكسب له حمفين  

ملا اآ يقظ يف الو ا  قالصا له: اهلل و هلل، أحما حمصيد أن أ صم علل أآاو أحمه 
، أم ال يُ م الوصم حمفالا  يليمه ايكصن فرلة، ف ا تقصلصن  يُ   مساك م الوصم حمفالا

، يف رمضان ال يوهلل أحو أن  وال ُأيئ يف الفرض، وال يوهلل أن يوصم حمفالا
.  يوصم حمفالا

ح  املسافر، املسافر يقصح: أحما ال يليما  صم رمضان، يليمه أم ال يليمه  املسافر 
،  ين يوهلل أ  م ال يوهلل  ال يوهلل.ال يليمه، قاح: أحما أ صم اليصم حمفالا
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  اُفطاَر "وَمن نََ َ    احم قين ا، مسألة  أ رم يف النية و ة: حمية الفطر، فقاح:
 َأْفَطَر". 

اها حمصم ا حمسان يف أثنال النهار أحمه ُمفطٌر فقو أفطر، أكين أو مل يأكين، شرب أو 
 مل يشرب.

 و صر  هل : رجيٌن ُمسافر ملاُل، أوح ما  رل من ال لو قاح: أُفطر؛ فإ
ُ
سافر ن امل

ُيس  ب له الفطر، فأحما حمصيد الفطر، فقاح له  اح ه و اح ه فا م للورو أكلر 
منه، قاح: ال، اآ   اب الفطر  ص يف حق املسافر القل ُيسافر يف ق ين الفهر، 
أما املسافر القل آافر يف أثنال النهار فيُ ا  له الفطر، والوصم أو،، قاح: أحمد 

  قا يف الورو، قاح: اهاا أ صم، ما رأيكم   م أكو، قاح حمعم، والشيخ قاح

أفطر، ال يوهلل  صمه من رمضان،  ين يوهلل أن أعله حمفالا  يف  قه الوصر  ال 
.  يوهلل أن أعله حمفالا

لكن  عصحما حمٌعطيكم ملاالا   ر: الفقهال يقصلصن: )من حمصم ا فطار أفطر وليي  
 ب(  ك ن أكين أو شرب(، ما فاحلو   قا القيو )وليي كم أكين أو شر 

، أ  هلل  احل اا، قاح: اليصم يصم ا ثنني  يقصلصن: لص أن رجالا حمصم يف  يام حمفين 
وأ  هلل  احل اا،   اتوين عليه  ويقه وقاح: اليصم أحما أعيم  علل ال وال، قاح: 
ما  ام عازما علل ال وال ففر ة، حمُؤجين الوصم، وع،ي،م علل الفطر، فل ا عيم علل 

 ل وال أُل ة، قاح: اليصم ال وال أجلناه، حنصلهالفطر اتوين عليه  اح ه وقاح: ا
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عشال، ومل يأكين  قا الرجين ومل يشرب، لكنه حمصم الفطر، ما رأيكم،  ين يوهلل 
 أن يوصم أم ال  يوهلل له أن يوصم، يكصن  صمه من النية اللاحمية.

 .باُ  ما يَُْفِسُد الص َف ويُ ِجُب الَكفىارةَ تعا،:    هكر قاح املؤلف 

 اب ثالثة م احيت: ويف  قا ال 

 . امل  يت اأوح: ما يُفسو الوصم لكنه ال يُصجب الكفار 

 .اللان: أمصٌر ال تُفسو الوصم يف اأ ين 

 .اللاليت: حكم اخلطأ يف معرفة الصقد 

احمسان أفطر أو أتل ُمفطراا اما أحمه يمثن أن الش ي غربد ومل ت رب، أو ش َّ  ين 
 كين  قه املساحلين  غربد، أو ش َّ  ين طل  الفهر، ف ا ُحك ه يف  

فطرات،   شرط الفطر هبا. أما ما يُفسد الص ف فعندنا أواًل:
ُ
 تعوا  امل

فطرات فقو عوَّ املؤلف اثنا عشر ُمفطراا من املفطرات، حمعو ا: 
ُ
 أما تعوا  امل

0- " : ََ".أوالا ََ  َمن َأ

فيو واأكين اََُ، 
ُ
و قا با مجاي أحمه ُمفطر، وال فرل يف اأكين بني اأكين امل

 
ُ
ضر، لص أكين ُ اا فسو  صمه، وال فرل بني ما ي عارف الناو علل ال  قل به، امل

 قل، كين  قه 
ُ
أو ال ي عارفصن علل ال  قل به، وال فرل بني امل قل أو غي امل

 ُمفطرات بال اآ لنال.
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 "أو َشِرَ ". اللان: -2

 وال فرل أيضاا حمفي الشةل، الشراب   ي   صره ومجي  أحمصاعه، و قا باتفال.

 "أو اْستَََعَر". اللاليت: -3

، يف ملالا بعض اأ وية أو الذي يُدخَ من طريَ اُن ما  ص السعصط  
، فصل   والا يو ين من أحمفه فص ين  قا  الو احمات أو اأشيال، قطر  اأحمف ملالا

 ا، حلقه أو ا،  ماغه،   ين من طريق اأحمف، فهقا أيضاا ُمفسٌو للوصم.

ََْن" الراب : -4  ."أو اْحتََ

 من الد بُر. ىن )اح قن(  االح قان  ص:ما مع

 اهاا  ار لوينا ا ن هكرحما كم منفق ا، ا ن  ثالث منافق: الفم، واأحمف، والوربر.

فطرات: -.
ُ
ِْه".  اخلامي من امل َُ إل  َحَّْ ََ بما َيِص َتَح َْ  "أو ا

الك ين، و ار عنوحما منفق راب  و ص )العني(، اك  ين، لكن  ين جُمر  االك  اح 
فطر، يعا لص اك  ين شةل وبقة يف عينه، ح  ُمفطر  

ُ
ال ليي جُمر  االك  اح امل

لص يف  ا ين، ح  لص يف باطن العني  قا ال يُفسو الوصم، لكن اها اك  ين فص ين 
 الك ين ا، حلقه.

يف بعض أحمصاي اهللكين، أو اها أكلر ا حمسان فرمبا اها أ رل بل م من حلقه أو 
صل   ل  ريقه فيهو طع اا، ح  بعض اأ وية تُ تنخم أو لصن الك ين، وأحياحماا ي
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يف العني ف هوه ي ل  ريقه أو مرار ا، فإها اك  ين مبا يعلم ُو صله ا، حلقه ف ا 
 اهللكم  أفطر، فسو  صمه.

فطرات: " -4
ُ
ََ إل  َجْ ِفه شيًوا من أيِّ َمْ ِضٍا  السا و من امل أو َأْدَخ

 َان غيَر ِإْحَِّيَِّه".

ُفطر السا و ُأكن أن ُأعين قاعو ا   صح شةل  ا، ااصف، و 
 قا قاعو ،  قا امل

لل اب، )أل شةل  يو ين ا، ااصف فهص ُمفطر(، اال من منفق  واحو، أعطاك 
ا واحواا  املؤلف وف هلل ل  كين املنافق، يعا ما اش ط أل منفق، وااا اآ لىن منفقا

ان غفقاح: " ََ إل  َجْ ِفه شيًوا من أيِّ َمْ ِضٍاَ   ه".يَر ِإْحَِّيَِّ أو َأْدَخ

ََر ، مصل  ال صح، القضيب، فإها أ  ين شيئاا من ا حليين ال اُحَّيَ ه : الذى
 يفسو  صمه، ما عواه من املنافق اها أ  لد ا، ااصف فهص ُمفطر.

ََ أو أَ ما  ص وجه عوم الصلص   وجه عوم الصلص  يف معىن ااصف، حمقصح: " ْدَخ
   لكن ما  ص ااصفإل  َجْ ِفه شيًوا"، 

  ين حمقصح: ااصف  ص  ا ين ال ون  كين ما له حكم ال اطن  ص جصف  ال.

وهلقا الفقهال ينوصن علل: أن من  اوم جاحلفةا أو مأمصمةا فسو  صمه، أما من 
 اوم جرحاا عا ياا فالمثا ر أحمه ال يفسو، ولعصا ل  ملالا ُمطهرات وأشيال وقالصا 

تو ين، أو شخص أ ق ابر  ل :  قه تو ين يف الوم، أحمد ملا تعقم وكقا  قه 
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وولعها يف الل م، مس  جلوته من  نا وأ  ين ا بر  وأ رجها من جهة،  ين 
  قا  ا ين ا، ااصف أم ال  ليي  ا الا ا، ااصف.

ما  ص ااصف   ص أبرز مسألة ُمعا ر  ت تب علل كرير معىن ااصف  ة مسألة 
ت أثر بقضية  ،  قه أكلر مسألة)ا بر(، ا بر الد ُتصل  يف االو والعرول والعضين

 ااصف، ما رأيكم ما  ص ااصف 

ملا قلنا )اح قن( تو ين من املساحلين املعا ر  يف االح قان )ال  اميين الد تُصل  
 من الوبر(،  قا والهلل أ ا يف حكم االح قان؛ أ ا  ا لة من الوبر.

ل عض  قصحٌ  لكن ما معىن ااصف  ااهاز اهلض ة، يقصح: ااهاز اهلض ة، و قا
املعا رين يقصلصن: ااهاز اهلض ة  ص ااصف، والقل ي وأ من اهلللق، مروراا 
باملرلل،   املعو ، ُو صالا ا، املعو ،   اأمعال،   الوبر، اأمعال الوقيقة واأمعال 
ال ليمثة؛ أن اأمعال ال ليمثة تابعة للوبر، تُو ين من الوبر،  قه كلها من ااصف، 

 ه من ااصف. قا  ا ر أحم

لكن  ين  ص ااصف وليي  ناك جصٌف غيه  الفقهال يف بعض كالمهم أعلصن 
 الوماغ أحو ااصفني،  كقا يُعم بعضهم، فهم يُو لصن الوماغ.

ولوينا أيضاا اشكاح  نا يف مسألة ما يو ين عن طريق اأور   والشرايني، فهين 
و ين فقط ااصف فهقا ال ي قا يو ين ا، ااصف  اها اع محما ااهاز اهلض ة  ص 

 ا، ااصف  ا راا.
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حمعم الوم أرل يف مجي  ااسم، ولكن علل كين حاح املسألة  قه ت قل فيها 
  يت.

هصف، يقصلصن: )اها أ  ين 
ُ
واأ  اب عموا  نا تار ا بااصف، وتار ا يُعمون بامل

هصف القل فيه قصٌ  ُكيين ال
ُ
قال أو الووال،  ا، جُمصف  يف بوحمه(، وتار ا يُعمون بامل

 عموا هبقه ال ع يات، واهلل أعلم.

ف ا حكم ا بر علل املق ب  ال أ رل، واهلل أعلم، وجوت بعض املشايخ أيم 
 بأ ا ُمفطر  علل املق ب، أما أحما فأقصح: ال أ رل، واهلل أعلم.

َْاَ ". -:  "أو اْستََ

  قا الساب ، االآ قال، وقصله )اآ قال( أل اآ وعل القةل فخرل.

 .""أو اْسَتْمَن  اللامن: -0

 "أو باَشَر فَعْمَن  أو َأْمَذ ". -0

 راجٌ  ا، املسأل ني، يعا اها اآ  ىن فأمىن أو أمقم، أو "فَعْمَن  أو َأْمَذ "قصله 
 باشر فأمىن أو أمقم.

وُعلم من هل  أن من اآ  ىن فلم ُأا ومل ُأقل  ين يفسو  صمه  ال يفسو، اال 
اآ  ىن و ص يعلم أن االآ  نال ُمفطر، و ص يُريو أن اها حمصم الفطر، يعا  ص 
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يُفطر، يقصح: أريو أن أُفطر، والعياه باهلل ال يُريو أن ُيك ين  صمه، اهاا  ص أ الا 
 أفطر بنية الفطر ال باالآ  نال أو ا مقال.

، ا منال: حميوح املا، وا مقال:  رول "أو اْسَتْمَن  أو باَشَر فَعْمَن  أو َأْمَذ "
ضي به الذي تنْقل، ومعروٌف الفرل بني املقل واملا معروف، واملا  ص: امل

 الذي يخر  من بادئ الشه ة.، واملقل  ص: الشه ة

دمات يعني حصَ منه من مْ، أو باشر: أو اْسَتْمَن  أو باَشَر فَعْمَن  أو َأْمَذ "
الْبَّ  أو غيرها من ُمْدمات الُمباشرة، فحصَ منه إنزال المن أو  يال ماعَ 

، املق ب أن  قا و قا كال ا ُمفطر، أما املا فهقا مجا ي العل ال خرو  المذي
علل أن من باشر فأمىن فيفسو  صمه، وأما املقل فهقا مق ب اهللنابلة وكقل  

 املالكية.

رىَر النَظَر فعَنََْزَل".العاشر: " -01  أو ََ

َزَل" قا العاشر، وقصله  اح يُعم يو ين املقل، ا حمي فأحميح ماها  منياا فقط، ال  "فَعَنَْ
 به عن املا وال يُعم به عن املقل، فهنا اها كرر النمثر فأحميح فسو  صمه.

وُعلم من  قا أن من كرر النمثر فأمقم ما حكم  صمه  ال يفسو، من كرر النمثر 
فلم حيوين مه امنال وال امقال  فو يهلل، من حممثر حممثر ا واحو  فأحميح يفسو  ال 

واالآ وامة يف حكم ال كرار، حمقصح: كرر النمثر،  رر النظر،ُنه قال: منَ يفسو؛ 
 ال، ال بو يُ  ض عينه أو بعيو، االآ وامة يف حكم ال كرار.
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 ."أو َحَ َم" اهللا ل عشر: -00

 "أو اْحَتَ َم وَظَهَر دفه". اللان عشر: -02

فاهللهامة يفسو هبا  صم اهللاجم، و صم اثهصم، و قا من مفر ات اهللنابلة، 
مة من املفر ات، فيقصلصن: اها حولد اهللهامة فسو  صم اهللاجم الفطر باهللها

واثهصم، والفطر هبا تع وٌل؛ وهلقا ال يُقاو عليها شةل، ال يُقاو عليها ال مي 
بالوم، أو كليين  م، أو غي هل ، أو الفوين، ااا  ص الفوين ال ع ول، ف ا 

ي يف ، أما لص شر ُيس ل حهامةا يف ُعرف العرب فإحمه ُمفطٌر بشرط  هصر الوم
 اهللهامة ومل يمثهر  م، فإحمه ال يفسو الوصم بقل .

 ما شرط حوصح الفطر يف  قه املفطرات االثنا عشر  له شرطان: 

ًرا لص ِمه َفَسَد". اأوح:  "عامًدا ذَا

كره علل الفطر، "عامًدا"اهاا اأوح: 
ُ
 ع و، العامو خُيرل امل

ُ
،  رل بالعامهو غي امل

، وآيأش بعو قليين هكر ُ صر ليي فيها ع وٌ وخُيرل من طار ا،  ، حلقه ُهباب ملالا
 فهقا ال يفسو به الوصم.

ًرا"   رل به حماآياا لوصمه، أكين أو شرب حماآياا فال يفسو  صمه، وهلقا قاح: "ذَا
ًرا لص ِمه َفَسَد".  "عامًدا ذَا

تعا، أمصراا ال حيوين هبا ال فطي، و ة احوم عشر  ا ن آيقكر املؤلف 
 لة:مسأ
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ًرا"و قا ُعلم من قصله "ال ناسًيا"،  اأو،: (0  ."ذَا

 ."عامًدا"و قا ُعلم من قصله "أو ُمْكَرًها"،  ثاحمياا: (2

كره له  صرتان: 
ُ
 وامل

الوصر  اأو،: يأ قون  قا الشخص ويضعصن الطعام يف ف ه ويُو لصحمه ا، 
 جصفه، فهقا ال يفسو  صمه.

د يُهو  بالق ين، اها ما أكلد او شرب واللان أيضاا القل ال يفسو  صمه  ص: من
فإحم  آصف تُق ين، يقصلصن: تشرب شربة مال واال ق لناك، فشرهب بالقور القل 
 ينوف  به ا كراه، يُفطر أم ال  ال يفسو  صمه، ال يفسو الوصم يف كال الوصرتني.

"اللاليت: " (3 ِْه ذبا ه  .أو طاَر إل  َحَّْ

القباب، الصاحو تلصٌث بيئة ومليئة ب و قا حيوين يف بعض املناطق الد يكصن فيها
ي كلم وأو ُهبابة يف ف ه، فإها طار يف حلقه هباٌب أو غ اٌر ال يفسو  صمه،  

 حمفي الشةل. "أو ُغباره"، كقل :

 "أو َفكىَر فعَنَزَل". (4

حنن قلنا عنوحما ا حمياح عن ُم اشر   ُمفطر، ا حمياح عن تكرار حممثر  ُمفطُر، ا حمياح 
ه قد ُعفي   ُنحممثر  وال اآ  نال  وال ُم اشر ؛ فهقا غي ُمفطرعن تفكي  بوون 
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وُعلم من  قا أحمه لص فكر فأمقم ف ن باب  عن اُم  عن الخطع والنسيان،
 أو، أحمه ال يفطر.

 و قا اخلامي."أو اْحتَََََّم"،  (.

 اها حمام فاح لم،  رل له ما اح الم يف أثنال  صمه فهقا ال يفسو  صمه.

 فيه طعافه فَََّفظَه"."أو َأْصَبَح في  (4

و ص يأكين أضغ اللق ة أهن املؤهن وطل  الفهر، فأ  هلل والطعام يف ف ه، فله 
حال ان: أن ي ل ، وأن يلفظ، فإن لفظ مل يفسو  صمه، وان بل  فسو  صمه؛ 

 ارل وليي من الوا ين.اخلأن الفم من 

، أو زاَد عَّ   الٍث، أ (: ََ ََ، أو َتمضمَض، أو اْستََْنَش باَلَغ  و"أو اْغَتَس
َْه لم يََْفُسْد". ََ الماُ  َحَّْ  فَدخ

َْه"قصله: " ََ الما ُ َحَّْ يرج  ا، كين اأمصر اخل سة  قه، اها اغ سين فو ين  فَدخ
 املال حلقه، اها متض ض فو ين املال حلقه.

اها اآ نشق عنوك يف النسخة، أكلر النسخ )اآ نلر(، واأليق لل عىن )اآ نشق(، 
ل ال، أو اآ نشق، وهلقا  احب الروض قاح: )اآ نلر واالآ نلار  ص ا  رال ل

يعا اآ نشق( يف بعض النسخ، واالآ نشال، وهلقا ال هصش يف الروض قاح: 
 )اآ نلر يعا اآ نشق(.
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َْه، زاَد عَّ   الٍث في المضمض  أو االستنشاق  ََ الما ُ َحَّْ ََ فَدخ إذا اْستََْنَش
َْه، أو بالغ في المضمض   ََ الما ُ َحَّْ  ْه.أو االستنشاق فدخَ الما  حَّفَدخ

يف كين  قه الوصر  ين حوين منه الع و أم ال  ما حوين منه الع و، فال يفسو 
 ، و قا جصاب الشرط لكين اأمصر السابقة."لم يََْفُسْد" صمه، وهلقا قاح: 

حمأش ا ن ا، اخلطأ يف الصقد، اها أ طأ يف الصقد فأكين يمثنه ليالا ف ان  اراا، أو 
 الش  ف ا اهللكم  هلا  صرتان: ش  فأكين م  

الوصر  اأو،: الش   ون ت ني، أن يش  ويس  ر الش   ون أن  -1
 ي  ني له اهللاح.

 الوصر  اللاحمية: أن يش  يف أوح اأمر   ي  ني له اهللاح. -2

ًَّا في طَّ ِع الفْ ِر َصحى ص ُمه"، ََ شا ََ  أما الش  دون تبين قال: "وَمن َأ
 أن يكصن الش  ق ين ت ني طلصي الفهر.  قه اهللالة اأو، يف الش ،

اأ ين  ص يف الليين أم ال  يف الليين، يقصح: واهلل ما يورل  قا اأهان اأوح وال 
اللان، بسم اهلل  لينا حم س ر، حمل ق، ان شال اهلل يطل  اأهان اأوح، فأكين،   
غل  ه عينه وحمام، ومل يس يقظ اال بعو طلصي الش ي، وال يورل  ين كان أكله 
وُشربه بعو طلصي الفهر أم ق ين طلصي الفهر، ما يورل، اهاا  نا شٌ  من غي 

ومل ي  ني ، َصحى ص ُمه"ت ني، ش  ومل ي  ني له شةل، فهنا ما اهللكم  قاح ل : 
 له  هللَّ  صمه.
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 اها ت ني أحمه أكين بعو الفهر فوصمه غي   يهلل.

ًَّا في ُغروِ  الشمِس". الوصر  اللاحمية: ََ شا ََ  "ال إن َأ

الوصر  اللاحمية يف الش  من غي ت ني: أن يأكين، ش ين الرا يص،    اأهان، قاح: 
واهلل ما أ رل،  قا أهان مكة وال املوينة  ان شال اهلل احمه أهان املوينة، بسم اهلل، 
وأكين،  ص أكين ا ن شاكاا يف غروب الش ي، ومل ي  ني له اهللاح، ما قور بعوين 

هان املوينة، وال أكين علل أهان مكة، وكان يك شف  ين  ص فعالا أكين علل أ
هاك اليصم أهان مكة ق لنا بلالث  قاحلق، ال يعلم، ف ا اهللكم  يليمه القضال، مل 

 يوهلل  صمه، ال يوهلل  صمه ويليمه القضال.

لص ت ني له بعو هل  أحمه كان قو أكين بعو غروب الش ي فوصمه   يهلل، لص 
 حمه يقضة.ت ني له أحمه كان قو أكين يف النهار فصالهلل أ

ًِْدا أنه لياها ت ني له اهللاح، قاح:  الص رة الثاني : التبين،  .َه فباَن نهارًا""أو ُمْعَت

اها أكين يمثن أحمه يف الليين، قام اآ يقظ وشاف الساعة اال  ة الساعة أربعة، 
واأهان الساعة مخسة، وجاب الس صر وتس ر، اال أُقي د الوال ، واك شف 

ة، ومصقفة علل الساعة أربعة، فأُقي د الوال ، كان أن الساعة ما فيها بطاري
يع قو أحمه لييٌن ف ان  اراا، فل ا بان أحمه  ار واك شف أحمه يف النهار تصقف عن 

 الطعام والشراب، يوهلل  صمه أم ال  

 ال، ال يوهلل  صمه، ال عم  بالمثن ال نُيه  طأه.
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ًَّا في ُغروِ  الشمِس أو قاح املؤلف: " ََ شا ََ َه إال إن َأ ًِْدا أنه لي  فباَن ُمْعَت
 فال يوهلل  صمه يف  اتني الوصرتني. نهارًا"

فطرات أيها ا  ص  الكرام يفسو هبا الوصم، ولكن ليي فيها كفار ، 
ُ
 قه امل

الكفار  ال جتب اال بااه اي وحوه، فقط اا اي، و قا ان شال اهلل حمأ قه يف 
 الورو القا م، واهلل أعلم.

 ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.و لل اهلل وآلم علل حم 

َال:  يف رمضان  ين أب أن ينصل لكين يصم  أم حمية أوح يصم جُتيحله   س

"وي ب تعيين الني  من الَّيَ لكَ أجاب املؤلف عن  قا فقاح:  ال  ا :
 ، اهاا أب يف كين ليلة.ص ٍف واجب"

َال:  هكرمت مساحلين ا مساك والقضال، ما  ة العلة يف القضال  س

العلة يف القضال: أحمه حوين له فهطٌر، أكين وشرب يف  ار الوصم فيليمه  :ال  ا 
 القضال، أو أحمه مل يكن أ الا للوصم.

َال:  ما حكم من حمصم السفر بعو  ال  المثهر،  ين أصز له الفطر ق له   س

ال أصز له أن يفطر، وال أن يقور، وال أن ي  ص ح  يُفارل عامر  ال  ا :
 القرية.

َال:  أفضين أن يوصم ا، المثهر ملالا  ين ا س
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حمعم، مص اأفضين، أب أن يوصم ا، المثهر، ال أصز له أن يُفطر ح   ال  ا :
يُفارل عامر ال لو، فإها فارل فاأفضين له أيضاا أن يُص ين الوصم، بين بعض العل ال 

 يرم وجصب الوصم، لكن اهللنابلة يقصلصن: أصز له الفطر، والوصم أفضين.

َال:    ىن ومل خيرل املا، وااا شعر أحمه جتاحمب من مصلعه، فهين يفسو  اها اآ س

 قا م ا علل مسألة احم قاح املا، اها احم قين املا ومل خيرل آ ق معنا يف  ال  ا :
أبصاب ال سين أن املق ب أن احم قاح املا ُمصجٌب لل سين، وهكر بعض العل ال أن 

 رول املا  اأحكام امل ت ة عللالشيخ ال هصش يف الروض املرب  قاح: وهبا وكين 
 ت تب علل احم قاله.

َال:   ين النهار من بعو طلصي الش ي أو من بعو المثهر   س

ال  قا وال  قا، النهار يف الوصم من طلصي الفهر، وليي من طلصي  ال  ا :
الش ي، من طلصي الفهر فهص النهار القل أب فيه ا مساك، ولكن ان كان 

  أ رل ع ا يسأح.يسأح عن شةل    ر فال

َال: ا من رمضان فهص رمضان  س  لص حمصم ان كان غوا

 ال ُأيئ، ال بو أن أيم. ال  ا :

َال:  (31:25:16) س
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ا من شصاح فأحما  ال  ا : يف يصم اللالثني، ال،  قه عكسها، يقصح: ان كان غوا
 ُمفطر، واال فأحما علل اأ ين  احلم، فهنا قالصا: يوهلل.

َال:  (31:24:43) س

 يوهلل، هكر ا يف الوليين. :ال  ا 

َال: ، وبعو ثالثني مل يُر اهلالح "ف ن دخَ رمضان بشهادة عدلين"قاح:  س
 فهين حمُفطر 

 : حمعم، حمُفطر،   ين بشها   عولني فُ فطر.ال  ا 

َال:  من فسو  صمه  ين ُيك ين مُمسكاا   س

حمعم، من فسو  صمه فإحمه أب عليه ا مساك ل قية اليصم، ملين: احمسان  ال  ا :
ا والعياه باهلل يف  ار رمضان فيهب عليه ا مساك بقية اليصم.أ  كين أو شرب عاموا

َال:   ين يكصن ا مساك يف املق ب  س

ال أعلم السؤاح،  ين يكصن ا مساك يف املق ب! الكالم القل شرحناه   ال  ا :
 تعا،. كله السابق علل مق ب ا مام أمحو 

َال: ا   تاب  ين ُأس  ب س  اقة اليصم  من أفطر ع وا

ا   تاب ا، اهلل  ال  ا :  -عي وجين-حمعم، ُأس  بقية اليصم، من يُفطر عاموا
 وجب عليه ا مساك بقية اليصم.
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َال:  لص بين م لنا طريقة ا رال اليكا  من الراتب الشهرل. س

 الراتب، من كان له راتب أو مكافأ، فهقا له ُ صر:  ال  ا :

تب ما ألي ا،  اية اهللصح، ما يك ين، بين الوصر  اأو،: أن يكصن  قا الرا
، يس لم أوح الشهر، يصم مخسة من الشهر  بعضهم ما ألي ا،  اية الشهر أ الا

ا.  من هة وعليه  يصن، فهقا ال يليمه أن يُيكة أبوا

لكن اها حوين له أن الراتب القل حميح بقة ومل ينقص عن النواب ملو  آنة، 
  رب  الُعشر عن املاح القل مر عليه حصٌح كاميٌن فهقا يليمه أن يُيكة، كم يُيكة

  قا يليمه أن يُيكة.

الشخص القل ي قل له  احل اا من الراتب، كين وما أة له من الراتب ي قل له 
  وماا من الراتب، ويكصن علل  قه الوصر ؛ فهقا له حالة وجصب  وحالة أفضلية.

هيئ فقط،  ص 
ُ
قا وال يقصح: ال أريو علل  حالة الصجصب: القل يُريو أن خُيرل امل

ا، أب عليه أن حيسب كا ش:   أحمقص، فهقا تط يقه  عٌب جوا

اف ض أوح مر  جاله راتب واك  ين عنوه من املاح حمواب، اف ض أحمه كان فقياا 
ومل يكن عنوه حمواب،   اك  ين حموابه و ار عنوه حمواٌب براتب شهر ُىرم، 

 ، آهلصا أربعني ألف.أ ق يف شهر ُىرم أربعني ألفاا رات اا

ق ين أن ينيح راتب  فر كم لوي   قاح: حمقص من اأربعني و ار عنول عشرين، 
   حميح راتب  فر و ار عنول آ ني ألفاا.
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ا ن آهلنا ُىرم حمقص ا، عشرين، اها مل ينقص عنوك ا،  اية اهللصح املاح عن 
 ُىرم. اتبعشرين ألفاا ف ينئق  أب أن تُيكة العشرين ألفاا اخلا ة بر 

تعاح لراتب  فر لنا حميح، حميح راتب  فر أربعني ألفاا،  ار عنول كم  آ ني، 
احممثر ا،  اية الشهر كم أقين شةل  قاح: أقين شةل عنول مخسني ألفاا، عشرين 

 منها آُييكيها اخلا ة مبُ رم، وثالثني منها يُيكيها  صح   اص  هبا يف  فر.

وه املاح  الح السنة كلها عن مخسني ألفاا آهَّين  قه اأمصر، اها مل ينقص عن
 فيليمه أن يُيكة  قا و قا.

 وعلل كين حاح آي قل يف قضية حسابات  قيقة جواا وميعهة وُم ع ة.

اخليار اللان  ص أآهين له وأعمثم أجراا وفيه  روٌل من اخلالف، من أوجب اليكا  
س فا  و ص: أوح راتب جاك جاك م   قاح: جان 

ُ
 الراتب  قا يفمن املاح امل

ىرم، حمقصح: يف كين آنة يصم مخسىة وعشرين ىرم احممثر حساب  ال نكة   25تاريخ 
كم فيه، احممثر ا، أمصال  اليكصية كم عنوك من اأمصاح اليكصية من النقص  وعروض 
ال هار  وأ رل اليكا  عنها، ب ض النمثر عن كصن  قا مر عليه اهللصح أو مل أر 

يصم من أيام السنة حمقص فيه املاح عن النواب أ الا عليه اهللصح، اال اها جال 
 فهنا حمقصح له: ُيوفر العوا ، وي وأ حساب اهللصح من اك  اح النواب بعو هل .
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 ،  قا بالنس ة ليكا  الرواتب الشهرية واملكافثت، و قا ملن كان ي قل رات ه حصالا
ر فهقا الشه واال كلي من الناو  ا ةا املكافأ  عا ، اللة جتلي معاه ا،   ر

 رجيٌن ُم ارك.

َال:  ين تُفطر املرأ  اها حوث ف ص أو غيه من جهة فرل املرأ  فهين  قا  س
 يُفسو الوصم  

 ال أ رل، اهلل أعلم. ال  ا :

َال:  ملاها يُفرقصن بني رؤية اهلالح يف أوح الشهر و  ره   س

لوينية وقو الء لة الد ور ت يف  قا، يقصلصن: رؤية اهلالح من اأ  ار  ال  ا :
أمر الناو بالويام برؤية واحو ، خبالف  ور  يف حوييت أن الن  

بقية اأ لة فإ ا من باب الشها  ، والشها   ال بو فيها من شها   عولني، وقو 
َناِن َفُصُ ُمُ ا َوَأْفِطُرُوا»جال يف اهللوييت يف السنن قاح:  ، فعلق «ِإَذا َشِهَد ا َْ

 اهللكم علل اثنني.

َال:  (16:3331:) س

ي أ ين،  نَّه أحمه أ ين ف ان غ ُنه بان عَّ  خال  الحْيْ ،مل ُأيحله  ال  ا :
،  ف  اليكا  علل   ف  اليكا  ملن ال يس  قها، فإن  ن أحمه غي أ ين  ف ان أ الا

 وجه  ال يوهلل له أن يوفعها. 

 ف(.لو قه املسألة ترج  ا، قاعو : )العم  يف املعامالت  قيقة اأمر ال بمثن املك
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لص أحمد بعد السيار  اخلا ة ب  تمثن أ ا مل  غيك، ف  يند ا ا ملك ، يعا: 
رجيٌن ملالا را  ي ي  أمالك والوه،  ص الصارث الصحيو لصالوه، فأبصه يف فراش املصت 
وقاح: أبصل ال يورل عن شةل فأحما برو  أبي  أمالكه، فق ب وباعها، رج  

ي    يهلل ل ي  قو وق  بعو مصت أبيه، ال لل يد فصجو أباه قو مات، ف  ينا أن ا
 .ُن العبرة بما في نفس اُمر ال بما في ظنهأم ال  ال ي    يهلل؛ 

أما الع ا ات فالعم  فيها باج  اي اأمرين:  ن املكلف م  حمفي اأمر، ال يكفة 
 فيها حمفي اأمر.

جنا عنها ر وط عاا  قه قاعو ، وعنوما حمقصح قاعو  ليي معناه أحمه ال خُيرل عنها،  
يف  صر  من  ف  اليكا  ملن  نه فقياا ف ان غنياا ملعىنا  اص، يعا  قه القصاعو 

 خُيرل عنها أ لة  ا ة.

َال:  (31:31:52) س

 قووك يُ ا  هلا الفطر،   ما ا شكاح  ج ا :

َال:  (31:31:52) س

ة يال ماحم ، الفطر ُم ا ، والوصم أفضين، ال يليم من و ف الفعين بالسن ال  ا :
 أن يُص ف ال ك بالكرا ة،  ين تقوو  قا ا شكاح  

َال:   ( 31:23:13)س
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أحمد تقصح: أحمه كصحمه يُ ا  هلا الفطر ُ  ُيسن، حمعم، الفطر مسنصن وُم ا ،  ج ا :
   ُن اُصَ وج ص حين ا يقصلصن: يُ ا ، يقووون بقل  حمفة ال  رمي؛ 

ا  لل سافر أن م يقصلصن: يُ ، فيقصلصن: يُ ا  له الفطر؛ وهلقا يُعم بعضهالص ف
 يُفطر، ويُريوون با باحة  نا حمفة ال  رمي، ال حمفة السنية واهلل أعلم.

َال:  (31:32:42) س

 الو  يوهلل  صمه أم ال  يوهلل، ف ا ين   ة الوصم   ي ة. ال  ا :

َال:  ليي ُمكلفاا. س

جو ص ليي ُمكلفاا لكنه يوهلل منه الوصم، و نا ُوجوت حمية الوصم ومل تُ  ال  ا :
حمية الفرلية، وحمية الفرلية ليسد ُمش طة، فُيو  صن الوصم، وهلقا عنو م يف 
ا حرام وآيأش معنا يف ا حرام: أن من أحرم و ص   ٌي   بلغ ق ين الصقصف بعرفة 

 وق ين طصاف ا فالة فقو  هلل حهه وأجيأ عن حهة ا آالم.

َال:  (31:33:23) س

ا رمض ال  ا : ا رمضان أم يعا يقصح: أحما  احلم غوا ان، و ص ال يورل أن غوا
 ال  ال أعلم، اهلل أعلم، ال يورل، وأحما ال أ رل أيضاا.

َال:  (31:33:35) س

 ال بو من حمية كين ليلة، كين ليلة ال بو من حمية. ال  ا :
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َال:  (31:33:42) س

يقصلصن: اها تس ر فقو حمصم، عنوحما مق ب يقصلصن: وتناوح الس صر  ال  ا :
ن: كيف ت ناوح الس صر، ت ناوح الس صر ملاها  فهم يقصلصن: حمية، ما يف، يقصلص 

 ان تناوح الس صر حمية.

َال:  (31:33:54) س

ااصاب: القل أفه ه من كالم اأ  اب أحمه يليمه الوصم، بنالا علل قصهلم: وان 
ا ليمه الوصم،  كقا قالصا، ولعله ينط ق، واهلل أعلم.  علهم مسافٌر أحمه يقوم غوا

َال:  (31:34:12) س

حمام بعو غروب الش ي،  صمه   يهلل، لص مل يس يقظ اال بعو غروب  ال  ا :
 الش ي فوصمه   يهلل.

 واهلل أعلم.

سبحان  الَّهم وبحمد، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأت   إلي ، 
 وصَّ  اهلل وسَّم عَّ  نبينا محمد وعَّ  آله وصحبه أجمعين.
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 الدرس السادس والعشرون

 اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل، و لَّل اهلل السالم عليكم ورمحة
 أما بعد...وآلَّم علل رآصح اهلل وعلل  له و   ه وم،ن وااله، 

أن يفقهنا يف الوين، وأن يُعُل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل 
 ه.والقا ر عليعلَّ نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا، احمه ولر هل  

يف ك اب الويام من شر  ]زا   كنا قو و لنا ا، )فويٌن(، قاح املوُنف 
املس قنه  يف ا  وار املقنه [، واحم هينا من الكالم علل املفطُرات، ا ن ي كلَّم عن 
و الوصم ويصجب الكفَّار ، و ص: اا اي يف  ار رمضان، قاح  املفطُر القل يُفسه

 : 
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 رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، و لَّل اهلل اهلل و هلل
وآلَّم وبارك علل حم ُينا ى وه وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم اغفر لشيخنا 

 ولصالويه ولل سل ني يا رب العاملني.
 تعا،: قاح املونف 

َه   ()فص
، وإن ةُ ارَ فى الكَ و  ضا ُ فعَّيه الَْ  رٍ بُ أو دُ  ٍَ بُ في قَُ  رمضانَ  في نهارِ  اَ ن جامَ ومَ 
انت المرأةُ  لَ زَ نَْ فعَ   ِ رْ فَ الْ  دونَ  اَ جامَ  في  فَ   الص ْ  َ ن نََ مَ  اَ أو جامَ  عذورةً مَ  أوَ 
 ةه ارَ فى فكَ  رْ فِّ كَ ولم يُ   فٍ ه في يرَ رى أو ََ  في ي مينِ  اَ ، وإن جامَ ةَ ارَ فى وال ََ  رَ طَ فْ ه أَ رِ فَ سَ 

فر  م جاما  ، اني ه  ذل اني ه  ةه ارَ فى في ي ٍف فكَ وإن جاما  مَ  ه مَ زِ ن لَ   مَ ، َو
لم  رَ أو سافََ  نى أو جُ  ضَ رِ  م مَ   عافً وه  مُ  اَ ن جامَ ، ومَ اَ امَ إذا جَ  اُمساكُ 

، قب ٍ رَ  َُ تْ وهي عِ  ،مضانَ رَ  يافِ في صِ  ماعِ ال ِ  بغيرِ  ةُ ارَ فى الكَ  بُ  ِ ، وال تَ رْ ُْ سْ تَ 
ا، سكينً مِ  ينَ تِّ سِ  طعافُ ف  ستطاْ لم يَ  ، ف نتتابعينِ مُ  هرينِ شَ  فصيافُ  دْ  ِ لم يَ  ف نْ 

 .تْ طَ َْ سَ  دْ  ِ ف ن لم يَ 

  فارة ال ماع في َّها تتعََّ بالكفارة َ  وهذا الفصَ فيه ست مباح َ 
 نهار رمضان:

 : شروط وجصب الكفار .المبَح  اُول أو المسعل  اُول 
 : حاالت عوم وجصب الكفار .المسعل  الثاني 
 لكفار  ب كررر اا اي.: تكررر االمسعل  الثالث 



1205 
 

: حكم اا اي ع ن ليمه ا مساك يف  ار رمضان وان مل يكن المسعل  الرابع 
  احل اا.

: ال أكيو علل مفهصم الشروط الد ُتقك،ر   الصاجب يف  قه المسعل  الخامس 
 الكفار .

 ما شروط وجصب الكفار  المسعل  اُول : شروط وج   الكفارة:  ■

" ةُ ارَ فى والكَ  ا ُ ضفعَّيه الَْ  رٍ بُ أو دُ  ٍَ بُ في قَُ  رمضانَ  في نهارِ  اَ ن جامَ ومَ قاح: "
 قا الفوين ك ا قلنا: ي كلَّم عن اا اي و ص أحو املفطُرات، واا اي جتب فيه 

 الكفار ، لكن الكفار  ااا جتب بلالثة شروط:
ب " ولابط اا اي املصجه اَ ن جامَ مَ : حوصح اا اي، قاح املؤُلف: "الشرط اُول

ب للُ سين،  ص لابط اا اي املصجب لل و،  للكفار   ص لابط اا اي املصجه
وي كلَّم عنه الفقهال يف )باب ال سين(، ويف )باب حُو اليحما( حمسأح اهلل العافية 

 والسالمة.
الشرط اأوح: اا اي خُيرل ماها  خُيرهل مجي  املفطُرات فإحمه ال كفَّار  فيها، ولص 

ا فإحمه ال كفار  فيها، فيها ا ٌ عمثيم، وال ش -عافيةحمسأح اهلل ال-فعلها   َّ أن ع وا
الفهطر يف  ار رمضان من ك احلر القحمصب لكن ال جتب الكفار  فيه اال اها كان 

 باا اي.
أن يكصن يف  ار رمضان، و قا الشرط خُيرهل ماها  خُيرهل الفهطر : الشرط الثاني

ر يف فَّار   ههار، كفَّار  أني وأفطيف أل  صم  غي  يام رمضان، فإحمسان  ام ك
  صمه هل  بااه ،اي،  ين عليه كفار  اا اي املقكصر   نا  ال.
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لص أفطر يف  صم رمضان قضالا، قضل الويام القل عليه، أفطر ثالثة أيام عليه 
 -يصم القضال-قضال، ويف  صم القضال قضل ملالا يف شصاح،   أفطر يف  قا اليصم 

الكفار  وال أ  ليسد عليه الكفار ، و قا ُعلهم من قصح  باا اي فهين عليه
، ا لوال يُدِخَ الْض" ومل يقين: يف  صم رمضان؛ رمضانَ  في نهارِ املؤلف: "

 فالقضال ال كفار  فيه.
 اي  نا " اهن اارٍ بُ أو دُ  ٍَ بُ في قَُ قاح: " :الشرط الثال  ل ج   الكفارة ه 

 يش ين  صرتني: -أيها ا  ص  الكرام-
 ر  اأو،: اا اي يف الُقُ ين.الوص  -

 .-عياهاا باهلل-واا اي يف الُوبر  -

فكال ا مصج  ان للكفار ، م  أن اا اي يف الُوبُر ىرَّم، لكن الكفار   نا ال فرل 
زحما فإحمه  لص حوين منه -والعياه باهلل-فيها بني وطل اهللالح ووطل اهللرام؛ وهلقا 

 .-مة والعافيةحمسأح اهلل السال-أب عليه  قه الكفار  
َعََّْيِه"قاح املؤلف: "  أمران:  فََ

- " َْ  " و قا يش ك فيه م  آاحلر املفطُرات.ضا ُ ال

 واأمر ا  ر و ص القل خي ص به و ص الكفار . -

 اَ إن جامَ و  نا عنوحما ثالث حاالت ال جتب فيها الكفار ، هكر ا املؤلف بقصح: "
ه،م مما مسألة  لص ما هكر  قه تُف"  قا توريهلٌل مبفهصم أل لَ زَ نَْ فعَ   ِ رْ فَ الْ  دونَ 

في " فل ا قاح: "رٍ بُ أو دُ  ٍَ بُ في قَُ آ ق وال ما تُفه،م  تُفهم، من أل كل ة تُفهم  "
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فار ، لكن عليه " فليي عليه كلَ زَ نَْ فعَ   ِ رْ فَ الْ  دونَ  اَ وإن جامَ " قاح: "رٍ بُ أو دُ  ٍَ بُ قَُ 
 فار . الك الفهطر وال أ  يُفطهر، يفسو  صمه ما يف اشكاح لكن ليي عليه

فارة فيها: ■  هنا هذه حاالت  ال   يفسد فيها الص ف لكن الَ 
اها جام   ون الفرل، أل  صر  من  صر م اشر  يف املرأ  لكن  :الحال  اُول  ●

 في ا  ون الفهر فأحميح.
فإن مل يُنيهح، ان باشر  ون الفرل فلم يُنيهح، فهنا ال قضال وال كفار ، ان أمقم 

 يفسو  ان باشر  ون الفرل فأمقم   يفسو  صمه وال ما
اهللنابلة عنو م امل اشر  م  ا حمياح يفسو الوصم، و ليلهم علل  قا: ان اهلل 

  قاح اهلل :(ڤ ڤ): ٱ )، وقاح: [162]ال قر

معناه يف  ار رمضان ال  [162]ال قر :  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ
 حيين الرفيت.
ل أن ولنا عليف كصحمه ق َّين بعض حمساحله و ص  احلم ي فعين الن  

جمرَّ  امل اشر  ال تُفسو الوصم، اهن أ رجنا  قه الوصر ، أما اها حوين شةلٌ زاحلو  
إن "كا مقال ففيه فسا  الوصم، و قا ُعلهم من مفهصم اأولصية، قاح املؤلف: 

 " أفطر وال كفار .لَ زَ نَْ فعَ   ِ رْ فَ الْ  دونَ  اَ جامَ 
أ   أو، أحمه ما يف كفار  والان جام   ون الفرل فلم يُنيح لكنه أمقم  من باب 

، قو ُن ص رة اُمذا  دون ص رة اُنزالمن باب أو،، أليي كقل   حمعم؛ 
 قلنا: 
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ان مجهصر العل ال يقصلصن بالفهطر مبن باشر فأحميح منيًّا، اا هصر  -
 يُفسوون.

 اها أمقم املقل فاهللنابلة يُفسوون الوصم. -

 واملالكية يقصلصن بإفسا  الوصم. -

انت المر "الثاني  التي فيها الِفطر دون الكفارة قال: المسعل   ●  أةُ أوَ 
جام  الرجين امرأته وكاحمد املرأ  معقوراا، كيف معقور   م،ن يُعطينا بعض  "عذورةً مَ 

  صر الُعقر  ُمكر ة، أيضاا جا لة، أيضاا حماآية. اهن  قه ثالث  صر:
 ااهين. -

 وا كراه. -

 والنسيان. -

انت المرأةُ املؤلف يقصح: " أفطر وال كفار ؛ يعا حوين الفهطر،  "عذورةً مَ  أوَ 
يفسو  صمها وال ما يفُسو  حماآية، جا لة، مكر ة يفسو  صمها وال ما يفسو  

 يفسو  صمها لكن ليي عليها كفار .
، أو مكر اا:  الرجين اها جام  حماآياا، أو جا الا

 ال يفسو  صمه وال كفار   -

 وال يفسو وال كفار   -

    وال يفسو وعليه الكفار  -
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انت المرأةُ عنوحما ثالث اح  االت؛ أحمه مفهصم كالم املؤلف ملا قاح: "  أوَ 
، ملاها حوَّ  املرأ    ين له مفهصم  حمعم له مفهصم، الرجين خُيالفها يف "عذورةً مَ 

اهللكم، ما حكم الرجين  عليه القضال والكفار  فال يُعقر با كراه، ملاها ال يُعقر 
َُراه عَّ  ال ماعُنه ما يتص  با كراه  قالصا:  ين اال ، فإن اا اي ال حيور ا

 ذا أمر.هعن احم شار ، وال حيوين االحم شار اال عن رغ ة ، أما اها أُكره فال حيوين، 

و ص النسيان، قالصا: ان حالة الويام مقُكر ؛ يعا  عب أحم  تنسل  اُمر الثاني:
ااهين  و نا قا مس  ع،و، وكقل  ااهين فإن ملين  قا ال يُعقر بااهين فيه، 

 والنسيان آصال.
فارة ما هي  ●    َ ن نََ مَ  اَ أو جامَ قاح: " الص رة الثالث  التي فيها ِفطره والَ 

  أصز له " رجيٌن مسافر أصز له الفهطر وال أةَ ارَ فى وال ََ  رَ طَ فْ ه أَ رِ فَ في سَ  فَ الص ْ 
 الفهطر؛ 
 ان أفطر بأكين  أو شرب   قا والهلل ال كفار  عليه. -

 عليه كفار   أ ليي عليه كفار .  ان أفطر   اي   -

 " عليه.ةَ ارَ فى  ََ وال رَ طَ فْ ه أَ رِ فَ في سَ  فَ   الص ْ  َ ن نََ مَ  اَ أو جامَ فهقا معىن قصله: "

   َل تعال  إل  مسعل  تكر ر ال ماع، وهَ تتكرىر   م انتَْ الم
َل  له  ال   ص ر: ر الم  الكفارة به أو ال تتكرىر، وَذ

"  قه  ة الوصر  اأو،: أن ُأام  في ي مينِ  اَ ن جامَ وإ" الص رة اُول : ■
شخٌص يف يصمني، يف اليصم اأوح من رمضان حوين منه مجاي، اليصم اللان من 
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رمضان حوين منه مجاي، فهقا عليه كفارتان؛ م،ن جام  يف يصمني فعليه كفارتان، 
 وآيقكر املؤلف  قا بعو قليين.

ََ " الص رة الثاني : ■ دةه في الثاني ، وفي واح ةه ارَ فى فكَ  رْ فِّ كَ ولم يُ   فٍ ه في يرَ رى أو 
ََ اللاحمية  ة  قا: " اُول  ا نتان"  اي يف حمفي " أن ي كرَّر منه ااه في ي فٍ رَ رى أو 

اليصم  ون أن ُيكُفر عن اا اي اأوح، جام  مر ا   جام  مر ا ثاحمية،   جام  مر ا 
ارات  عليه  كفار  واحو  وال ثالث كف  ثاللة،   آأح عن اهللكم، فُ ف يه بأن عليه

ََ كفار  واحو ،  قا معىن قصله: " " قاح واحدةه  ةه ارَ فى فكَ  رْ فِّ كَ ولم يُ  ه في ي فٍ رَ رى أو 
 يف ]امل ا[: والشر  ب ي  الف.

ما  ة اأو،  اها كرره يف يصمني؛ يعا اها  "وفي اُول  ا نتان"قاح املؤلف: 
كفارات   يصم  كفار ، اها كرره يف ثالثة أيام ثالث جام  يف يصمني فإن عليه علل كين

 و كقا.
فر  م جاما في ي ٍف فكفارةه  اني "ما  ة  " الص رة الثالث : ■  وإن جاما  مَ 

الوصر  اللاللة: أن حيوين منه اا اي،   ُيكُفر،   حيوين منه اا اي مر ا أ رم، 
  ال بُوَّ ابقة  ما ااصاب  يسأح:  ين عليه كفار  أ رم وال تكفيا الكفار  الس

 من كفار   أ رم.
َال : ا ن  قا الرجين القل جام  يف املر  اأو، وكفَّر، يف املر  اللاحمية جام  س

 و ص  احلم وال ما جام  و ص  احلم  ليي بواحلم، فكيف حمصجب عليه الكفار   
ذا مَ :  قا القل آيقصله املؤلف يف املسألة ال الية؛ قاح: "ال  ا  ه مَ زِ لَ  نَو
 ".اَ امَ إذا جَ  اُمساكُ 
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اهن كين م،ن ليمه ا مساك اها جام  يف  ار رمضان فعليه الكفار  آصال وجب 
 عليه الوصم أو وجب عليه ا مساك؛

الوصم والهلل: احمسان من طلصي الفهر و ص  احلم ا، غروب الش ي، قو أب 
لين م علل ا حمسان ا مساك لكنه ليي بويام  شرعة فيليمه قضال هل  اليصم،

 قا الرجين القل جام  يف أوح النهار،  ين أصز له بقية النهار يقصح:  الص 
فطرت أحما،  ين أصز له بقية النهار يأكين ويشرب  ال أصز له هل  وأب عليه 
ا مساك عن مجي  املفطُرات هللُرم،ة الشهر، فإها ارتكب مفطُراا يأ ، واها جام  

 فعليه كفار .
مرىت عَّينا أمثَّ  ممن يَّزمهم اُمساك، َمن يُعطينا َذل  عَّ  سبيَ المثال 

 أمثَّ  ممن يَّزمهم اُمساك وال يُعَتد له بهذا اُمساك صياًما شرعيًّا  
اهللاحلض يليمها ا مساك اها طُهرت يف أثنال النهار، فإها طُهرت اهللاحلض  -

يف أثنال النهار   طاوعد زوجها يف اا اي يف  ار رمضان من غي عقر 
 ه  وال حمسيان  وال جهين، ف ينئق  أب عليها الكفار .اكرا

 أيضاا املسافر اها قوهم. -

من  ار أ الا للصجصب يف أثنال النهار، ك ا لص بلغ الو  ملالا وكان قو  -
 أفطر يف أوح اليصم أب عليه ا مساك.

 وكقل  املريض اها برئ من مرله. -
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   َل ندنا المسعل  تعال  إل  عكس هذه المسعل ، ع  م انتَْ الم
ان في أول الي ف ي  ز له الِفطر،  م طرأ عَّيه ما  رها قال: "َمنَ  التي َذ
ي ِجب عَّيه اُمساك" يعني ُوِجد فيه شرط ال ج   فنْ ل: ي ب عَّي  أن 

 ُتمِس .
َال: ا ن للرجين اها  رل من ال لو يف أثنال النهار، فل ا  رل من ال لو حوين  س

 ر  وال  آافر مسافر، ليي عليه كفار .منه مجاي ليوج ه،  ين عليه كفا
لكن احم  ه لص آافر لُيفطهر ما رأيكم  لص آافر لُيفطهر الفقهال يقصلصن: وم،ن آافر 
ال لُيفطهر حُرما الفهطر وحُرم السفر فيوي السفر معوية ال ي  َّص فيه ال بفطر  و 

 ح  يقور  وال باملسهلل علل اخلفني ثالثة أيام.
قا رجيٌن  رل ال أجين الفهطر، لص جام  ما عليه كفار   هلل لكن املسألة ا ن:  

وال أ  لص أن  قا الرجين جام  يف ال لو   آافر، فهين عليه كفار  وال أ  عليه 
 الكفار  و قه مسأل نا.

 قاح املؤلف: 
 "  ين كصحمه ا ن مرهض يف   ر النهار حمقصح:ضَ رِ  م مَ   عافً وه  مُ  اَ ن جامَ ومَ " ■

 لكن  ين  قا ُيسقط عنه الكفار  الد ث  د  أ.يُ ا  ل  الفهطر، 
" كان عاقالا فهام    ُجنَّ، اجملنصن ليي عليه  صم، نى أو جُ : "اأمر اللان ■

  ين  قا ُيسقهط الكفار  عنه السابقة  أ ما ُيسقهط.
 " و ص امللاح القل هكرحماه.رْ ُْ سْ لم تَ  رَ أو سافََ : "اللاليت ■
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 َل  أيًضا إل  ا لتعَيد عَّ  مفه ف بعض الشروط فصرىح  م انتَْ الم
 بمفه مها وقال:

 ب يه   ُ ار، فَّ الك،  بُ " وال جت،ه مضانَ رَ  يافِ في صِ  ماعِ ال ِ  بغيرِ  ةُ ارَ فى الكَ  بُ  ِ وال تَ "
ي فال باأكين، وال بالشرب، وال باهللهامة، وال بامل اشر ، وأيضاا قاح: "  ايه ااه 
ان يف  صم  غي  صم رمضان ولص ك" فال جتب الكفار  باا اي مضانَ رَ  يافِ صِ 

 قضال رمضان.
 ما ه  ال اجب في هذه الكفارة  ■

 الصاجب يف  قه الكفار  علل ال تيب، عنوحما أرب  مراتب: 
رير الرق ة " اها كان مس طيعاا لع ق الرق ة وكقب ٍ رَ  َُ تْ "وهي عِ املرت ة اأو،:  ●

 وجب عليه كرر الرق ة.
 قها فإحمه يوصم " فإن مل أهو رق ةا يُعتتابعينِ مُ  هرينِ شَ  فصيافُ  دْ  ِ لم يَ  ف نْ " ●

شهرين م  ابعني، وما  ص لابط ال  اب  يف الويام  ليي  قا ىينر الكالم عليه، 
أين ىين الكالم عليه  يف )باب كفار  المثههار( اف هلل المثههار واقرأ لنا فقط لربط 

الل  ف ة لنكا  والطاملساحلين بعضها ب عض، باب المثهار يف اأوا ر بعو باب ا
359 . 
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َه   اْ طِ تَ سْ ف ن لم يَ  نِ يْ عَ ابِ تَ تَ مُ  هرينِ شَ  صافَ  دْ  ِ ف ن لم يَ  قب ٍ رَ  َُ تْ ه عِ تُ ارَ فى ( ََ )فص
َب ُ الرى  فُ زَ َّْ ا، وال تََ ينً كِ سْ مِ  ينَ تِّ سِ  مَ عَ طْ أَ   نِ مَ ه ذل  بثَ نَ كَ مْ أو أَ  هاكَ ََّ مَ  نْ مَ إال لِ  قََ
فاي ِ ائمً ه دَ فايتِ ها فاضاًل عن َِ َِّ ثْ مِ  ، سكنٍ ه من مَ حتاجُ ا يَ مى ه وعَ ن َيُم نُ مَ  ا، َو
ٍَ  يا ٍ و ِ  ،ل ٍ ذْ بِ  ضِ رْ ، وعَ َر  ٍ ادٍف، ومَ وخَ  ه، تِ نَ َْ مُ ه بِ بُ سْ ََ    فُ ُْ يََ  ومالٍ ، َتَ م 
 َّيم ه سَ   ه نَ َمِ مُ   ه بَ قََ ها إال رَ ََِّّ   اراتِ فى ي في الكَ زِ ، وال َي ْ نٍ يْ دَ  م، ووفا ِ َّْ عِ  بِ تُ وَُ 

َِ ب ر  ضُ يَ  يبٍ من عَ  الْ نً يَِّ رًا بََ رَ ضَ  العم ِعهما أو طَ قْ أو أَ  ٍَ جْ و رِ أ دٍ ليَ  َِ والشََّ  َعَم اَ 
ِا طَ قْ أو أَ  ن اُبهافِ م  ِ ََّ مُ أو اَُنْ  أو اُبهافِ   ِ ابَ بى   أو السى طَ سْ ال ُ  َباِ قطِا اُصْ أَ 
َوسه مَ  ريضه ي مَ زِ ، وال َي ْ واحدةٍ  من يدٍ  رِ صَ نْ والبِ  رِ نصَ خِ الْ   ه ونحُ ه وال أف  من ْي
َُ  وال اني ره نُ مَ والْ  َُ ا واُحمَ نَ الزِّ  دُ لَ ووَ  رُ بَِّ دَ مُ ي الْ زِ ، وَي ْ دٍ لَ وَ  َُ   ُ مَ وا  الحام

 ها.ََّ مْ   حَ نَ ثَْ تَ سْ اول  

" مصل  الكالم عن الكفارات عنو اهللنابلة  ص )ك اب قب ٍ رَ  َُ تْ ه عِ تُ ارَ فى ََ "
 المثهار(، ع ق الرق ة؛ 

قا ىينر ة الد ال جُتيئ  ليي  ما  ة الرق ة الد جُتيئ  وما  ة الرق  -
 الكالم عليه، ىين الكالم عليه )باب المثهار(.

ما  ص لابط ال  اب  يف  يام الشهرين  وما القل ينقط  به ال  اب    -
 ىله )ك اب المثهار(.

ا طعام ما قوره  وما  ة أ نافه  وما  ص شرطه   قا كله )ك اب  -
 المثهار(.
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 اْ طِ تَ سْ ف ن لم يَ  نِ يْ عَ ابِ تَ تَ مُ  هرينِ شَ  صافَ  دْ  ِ ف ن لم يَ ، قب ٍ رَ  َُ تْ ه عِ تُ ارَ فى ََ قاح: "
َب ُ الرى  فُ زَ َّْ ا، وال تََ ينً كِ سْ مِ  ينَ تِّ سِ  مَ عَ طْ أَ   نِ مَ ه ذل  بثَ نَ كَ مْ أو أَ  هاكَ ََّ مَ  نْ مَ إال لِ  قََ
، ان مل أهو اْ طِ تَ سْ ف ن لم يَ " ما لابطه  حمقصح: ائًماه دَ فايتِ ها فاضاًل عن َِ َِّ ثْ مِ 

 ، أن يكصن ون الرق ة فالالا عن حاجاته اأآاآية. قا لابطها
فاي ِ  "  ،ل ٍ ذْ بِ  ضِ رْ وعَ  ،َر  ٍ ادٍف، ومَ ، وخَ سكنٍ ه من مَ حتاجُ ا يَ مى ه وعَ ن َيُم نُ مَ  َو
ٍَ  يا ٍ و ِ  يعا طالب علم قاح:  "مٍ َّْ عِ  بِ تُ ه، وَُ تِ نَ َْ مُ ه بِ بُ سْ ََ    فُ ُْ يََ  ومالٍ ، َتَ م 

اي اته ُأُ   املك  ة ووج د عليه كفار  مجواهلل ما عنول مك  ة، قاعو طصح حي
يف  ار رمضان أو كفار   ههار، يقصح: أحما ما أآ طي  أش ل رق ة، ما عنول لكن 

 عنوه ك ب،  ين يليمه ي ي  ك  ه ويش ل رق ة وُيكُفر هبا وال أ  
قاح ل : ال  قه من اهللاجات اأآاآية لطالب العلم، طالب العلم مك   ه  قه 

كان عنوه حمسخة حمفيسة من بعض   -عليه رمحة اهلل-ه، وأحو العل ال رأو مال
يُعاحمصن  -عليهم رمحة اهلل-الك ب لعله ]مجهر  أحمساب العر،ب[، فكان أ ين العلم 

يف طلب العلم من الفقر، وااصي، والضعف، وشُو الرحاح، والسفر، وتعب، 
 فضالا عن ال  ار.

ص ملا يوي عنوه زوجة وأوال    فأحو العل ال تعرفصن يوم،  ص ي   ين لكن
مسؤوح عنهم، فاح ال أوال ه وزوج ه ا، الطعام والشراب، ما بقة عنوه شةل 
من املاح اال  قا الك اب العمثيم النفيي القل بالنس ة له قطعٌة من قل ه، فالطر 

 ا، أن ي يعه، ف اعه وك ب علل غالف الك اب أو علل طم  الك اب: 
تُ  رِ  ِبَها َأِنسَََََََََََْ  ْعتََُهاَوبِ  َحْ اًل  ْينَ ِعشَََََََََََْ

 
دْ   ََََََ الَ  لَْ ا َوجَََََِدي طََََََ دهََََََ  يَوَحِنينِ  بََعَََََْ
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ا انَ  َومَََََََ ا َأنَىنَِي ظََنَِّي ََََََََ َعبِيُعهَََََََ  سََََََََََََََََََ
 

َدْتِني َوَل ْ   ُ  نِ  ِفي َخَََََََّى  يُ ِنيدُ  السَََََََََََ 
ْع ٍ  َوَلِكنْ   ارٍ  ِلضََََََََََََ ََََََ بَْ  َوافِتْ  يََََََ ٍ َوصَََََََََََِ

 
غََارٍ   َ   َعََّْيِهم صَََََََََََِ َتِه َُ  َتسَََََََََََْ  وِنيشَََََََََََُ

ُت ولم أَ   َََََََُّْْ َرِتيف ََ َعبَْ ْ  سَََََََََََ اِب  ْمَََََََِّ
 

ََََََََََََََََََََََزينِ   َاِد َحَ ََََََََََََََََََََََ َََ  َمْكِ يِّ الفَ  َمََْال
دْ   اتُ  ُتْخِر ُ  َوقَََ اجَََ ا الحَََ  الَََِ ٍ مَََ  ُأفى  يَََ

 
مَ   َرائََََِ نْ  ََََََ نِ  بََََهََََنى  َر ٍّ  مََََِ يَََََْ نََََِ  ضََََََََََََََََ

فل ا أ ق املش ل الك اب وقرأ  قه اأبيات حين عليه، فر َّ اليه الك اب وأبقل  
 عنوه الل ن.

لضصابط: أحمه ال يليمه أن ي ي ، لكن  ار عنوه ملالا ]زا  علل كين حاح  قا من ا
 املس قنه [ مخسة عشر حمسخة زاحلو  عن حاجاته  هلل وال أ  يليمه.

ا.نٍ يْ دَ  ووفا ِ "  " اها عنوه ماٌح يوَّ ره لصفال  ين  فهقا ال يُع م واجوا
ق ة، ملا حمقصح: ر "  قا لابط ال ه نَ َمِ مُ   ه بَ قََ ها إال رَ ََِّّ   اراتِ فى ي في الكَ زِ وال َي ْ "

َِ  ر  ضُ يَ  يبٍ من عَ  َّيم ه سَ كرير الرق ة  قا لابطها، " الْ نً يَِّ رًا بََ رَ ضَ  بالعم ، َعَم اَ 
 أقط  " يعاِعهماطَ قْ أو أَ " آلي ة من كين  قه اأمصر، "َِ جْ ِد أو الرِ اليَ  َِ وشََّ 

هل ي االيو أو الرجين، أحمد ما املك صب عنوك  قطهع،ه،ا، أ،قطعهها أو أ،قطهع،هه ا، أحمد 
 آاقطة، أ ن  قا واهلل أعلم ال أ نه يوهلل. 

لكن أشار اليه ا يف "ب" و" ل  ": أقطعهها، فاملل د من "أ ه"  ص املصافق  ◙
 ملا يف ]املقنه [ و]ا قناي[.

ال لعله آقطد اهل ي  يا شيخ، عنوك ايش  قطنعهه،ا، وكد  أو أ،قنط،عهه،ا، اهلل 
ا.أعلم، قطهيع،ها أو قطعهها، بسكصن الط  ال وكسر، قطعهه،
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  ص املقوص  أحمه اها كان أقط  اليو أو أقط  الرجين ال يوهلل.
"  قه اأ اب   ِ ََّ مُ ، أو اَُنْ ، أو اُبهافِ  ِ ابَ بى  ، أو السى طَ سْ ال ُ  َباِ قطِا اُصْ أو أَ "

اللالث أآاآية، فلقل  قالصا: ان فقو ا يضرر بالعامين، أما اخلنور فإحمه يس طي  
 غيه.اهلل ين والع ين من 

" اخلنور احدةٍ و  من يدٍ  رِ صَ نْ والبِ  رِ نصَ خِ ِا الْ طَ قْ ، أو أَ من اُبهافِ   ِ ََّ مُ أو اَُنْ "
 وال نور معاا، أما  قه اللالثة أل واحو  منه ا.

ا، نَ الزِّ  دُ لَ ، ووَ رُ بَِّ دَ مُ ي الْ زِ ، وَي ْ دٍ لَ وَ  منه ونحُ ه وال أف   َوسه يُ مَ  ريضه ي مَ زِ وال َي ْ "
َُ نُ ره  مَ والْ  َُ واُحمَ  َُ   ُ مَ ، وال اني، وا  ".هاََّ مْ   حَ نَ ثَْ تَ سْ اول   الحام

 القل بعوه باقة أ م شةل الويام.
َه  عيدٍ بُ  ِ يَ  ره طْ أو فِ  ه رمضانُ ََّ َّى خَ ، ف ن تَ فِ في الص ْ  اُ التتابُ  بُ  ِ ( يَ )فص  َ  ،

ٍَ تَ  افِ وأيى  ًيا، أو اسِ نَ  رَ طَ فْ ونحِ ه، أو أَ  خ  ٍ مَ  ضٍ رَ ن ٍن، ومَ ، وجُ ضٍ يْ ، وحَ شري
 .اْ طِ َْ نَْ لم يََ  رَ طْ الفِ  بيحُ يُ  رٍ ذْ ًها، أو لعُ رَ كْ مُ 

ة " كفار  المثههار وكفار  اا اي يف  ار رمضان  فِ في الص ْ  اُ التتابُ  بُ  ِ "يَ 
  واٌح واحو ؛ 

 عه ق رق ة. -

 فإن مل أو فويام شهرين م  ابعني. -

 فإن مل يس طه  فإطعام آ ني مسكيناا. -
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عبُ  ِ يَ  ره طْ أو فِ  رمضانُ  هََّ َّى خَ ف ن تَ ف ا اهللكم يف الويام  " ٍَ تَ  افِ ، وأيى يدٍ  َ  ، شري
 رٍ ذْ ًها، أو لعُ رَ كْ ًيا، أو مُ اسِ نَ  رَ طَ فْ ونحِ ه، أو أَ  خ  ٍ مَ  ضٍ رَ ن ٍن، ومَ ، وجُ ضٍ يْ وحَ 
 ن "  قا  ص القاعو  عنوحما يف املق ب: أن الفهطر  قا ااْ طِ َْ نَْ لم يََ  رَ طْ الفِ  بيحُ يُ 

 أب ال  اب  يف الوصم: 
ح  قين الشهرين امل  ابعني يصماا واحواا من غي عقر  اها أفطر  ال -

 وجب عليه أن يُعيو من اأوح.

فإن أفطر بعقر  ف ا اهللكم  حمقصح: أل عقر يُ يهلل الفطر يف  ار رمضان  -
 ال ينقط  به ال  اب .

وهكر ل  أمللة: حيض، ومرض، وآفر، وكقل  اها  لَّله رمضان، أو  لَّله أيام 
الفطر أو غي هل ، فإحمه يُفطهر هل  اليصم   ُيك هين الوصم عيو األ ل أو عيو 

 م اشر ا وال ي أ ر، حمرج  ا، الويام.
اهن  قا لابط الشهرين امل  ابعني، لكن أر ت أن أُبنُي لكم أن مصل  الكالم 

 عن تفا يين الكفارات ترج  فيه ا، )ك اب المثهار(.
رين د علة، كفار   يام شهملا يأته واحو يسأل  يا شيخ: يف  ار رمضان وج 

م  ابعني وأفطرت،  ين أب أُعيو وال ما أُعيو  كلي من الطالب القل ال يعرهف 
ممثان املساحلين يف هلل علل طصح علل )باب الويام(، ويرم كفار  اا اي يف  ار 
رمضان، وي  يت يف الك ب الطصيلة والقوي، ويُقُلب من ك اب ا، ك اب فال 

 واهلل ما وجوت املسألة،  قه املسألة ما تكلَّ صا عنها الفقهال،أو املسألة، فيقصح: 
 لكنهم تكل صا عنها لكن ليي  قا مصل  الكالم عنها.
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ولص كاحمد أقين من آ ني يصماا، الصاجب شهران م  ابعان، فلص  ام من أوح اهلالح 
 ا،   ره و ار اهلالح تسعة وعشرين يصم، فقو ُأيحله يف الشهرين واحمية ومخسني،

 قو ُأيحله هل ، لكن اها  ام علل اهلالح واال فإحمه يوصم ثالثني يصماا.
اها  ام ملالا من من وف الشهر،  ام من يصم مخسة، الشهر  قا القل بوأ فيه 

 الويام حمقصح: يليمه أن يوصمه ثالثني يصماا.
أو كان أحياحماا أ الا ما يف كُرل للرؤية،  ص أشة علل ال قصمي، ال يوهلل هل ؛ 

 .نه قد يك ن الشهر  ال ين ي ًماُ
 ن لم ف" أن يوصم شهرين م  ابعني ف ا الصاجب عليه  قاح: "ستطاْ ف ن لم يَ "
قوار  " والضابط  احل اا يف ا طعام ما  ص  كم املاسكينً مِ  ينَ تِّ سِ  ف طعافُ  ستطاْ يَ 

الضابط يف ا طعام املقوار كم  كيلص وال كيلصين، وال  اي وال  اعني  ان كان 
احم  هصا -ن الُم فُ و، وان كان من غيه من اأ ناف الد جُتيئ يف زكا  الفهطر م

 .- قا املق ب
ا طعام يف املق ب من جهة قوره: موٌّ من الُم أو موَّين من غيه، موين وال 
حموف  اي يا شيخ  ما الو يهلل  شةٌل واحو، موان أو حموف  اي، شةل 

 واحو،  هلل وال أ  فنقصح: 
ا.اما أن يكص  -  ن من الُم فُيخرهل موًّا واحوا

 أو من غيه فُيخرل موَّين. -
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 قا يف كين مساحلين ا طعام اال يف زكا  الفهطر فال بُوَّ فيها من  اي؛ الُم يقصم 
مقام لعف غيه؛ يعا اها قلنا: ُمو من الُم يقصم مقام موين من غي الُم اال يف 

اي، من اأ ناف، لص من الُم:   زكا  الفهطر فال بُو فيها من  اي من أل  نف  
 من ال  ر:  اي،  قا من جهة قوره.

 من جهة جني: اأجناو الد جُتيئ يف زكا  الفهطر و ة اخل سة الد  ة: 
 الُم. .1

 الشعي. .2

 وال  ر. .3

 واليبيب. .4

 واأقهط. .5

  قه  ة اأ ناف الد ُ ر،ل يف اليكا ، وال بُوَّ فيها من ال  لي  للفقي، وال ُأيئ
: ال ُأيئ ا باحة، -مق ب ا مام أمحو -باحة عنوحما يف املق ب ا 

 ما ال  لي  وما ا باحة  
 ال  لي : ُيسُلم. -

 وا باحة... -

لص أطعم جاب عيم علل ال وال آ ني مسكني، قاح: عليه كفار  يسُصل عيأة يف 
  ئيصم واحو وحموعص م ا، ال يد فيأكلصن وينورفصن،  ين  قا ُأيئ وال ما ُأي 
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املق ب أحمه ال ُأيئ بين ال بُوَّ من ال  لي  واحم  هصا  نا ا، الفرل بني ال  لي  
وا باحة، ا ن ملا قلنا: اها غَّوم املساكني أو عشَّا م اباحة وال متلي   قه   قه 
اباحة، واحم  ه ا،  قا: اها  عاك احمساٌن ا، ولي ة  فإن  قه اباحةٌ وليسد متليكاا؛ 

 متليكاا  ليي ل  أن تأ ق مع  آفر يعا اال بإهحمه. يعا ماها ليسد 
وملين هل  الُسف،ر، قاح ل  واحو: اتفضين افطر معنا، جلسد شصية   رأيد 
ُآف،ر أحسن منها فأ قت منها اليبا ل وه  د  ناك من أجين اهلليسة، فنقصح: 

 .ُن هذه إباح  وليست تمَّيًكاال بُوَّ من االآ ئقان، ملاها  
ن ا باحة وال  لي ، فال بُوَّ يف ا طعام عنو هللنابلة ال بُوَّ فيه م قا الفرل بني 

 ال  لي ، تأ ق حموف الواي ومُتُلكه للفقي، ان أكله أو مل يأكله أجيأ.
 ".اسكينً مِ  ينَ تِّ سِ  ف طعافُ  ستطاْ ف ن لم يَ قاح: "

ان مل  "تْ طَ َْ سَ  دْ  ِ "إن لم يَ : " وهذه المرتب  الرابع تْ طَ َْ سَ  دْ  ِ "ف ن لم يَ  ■
أهو شيئاا من  قه آقطد،  ناك فاحلو  من  قه الكل ة  وال بط يعة اهللاح أحمه 
اها ما فصجو فإحمه ال ُيكُلف اهلل حمفساا اال وآعها  تسقط عنه، وغي ا من الكفارات 

 ما تسقط 
يعا ا ن  قه الكفار  فإن مل أو آقط، لكن غي ا من الكفارات   قه الكل ة 

َ الكفارات إذا ع ز عنها ُن جممه ة جوًّا؛  يا الكفارات في المذهبَ 
، لص اآ طعد بعو مخسني آنة وجب علي  أن ال تسْر بَ تبْ  في ذمته

 ُ رهل  قه الكفار .
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 قا الرجين ملالا عليه كفار   ههار، كرير رق ة قاح: ما عنول رق ة،  م شهرين 
  بعو عشرين  أفقر منا،قاح: ما أآ طي ، أطعهم آ ني مسكيناا قاح: ما بني حماب يها 

 ين أب عليه الكفار  وال أ  أب، جتب عليه الكفار   آنة أغناه اهلل 
 وت قل يف هم ه، بين لص مات ُأ رهجد من ترك ه.

وآيأش أ ن  قا، قاح املؤلف: "وكفارٌ  كوينن" وال آ قد يف اليكا   آ قد، 
اال     ين ثابد هلل"وكفارٌ  كوينن" فُ خر،ل من ال كة،  ة  يٌن يف القمة، 

 كفارتني اثن ني ال ثاليت هل ا في ا أعلم، كفارتان تسقطان بالعهي و ا: 
  ،كفار  اا اي يف  ار رمضان، فإن عهي يصم فهعين الكفار  قالصا: ا رهل

افعين كقا ما يس طي ، ال يس طي  ال  قا وال  قا وال هاك، بعو يصمني 
ورهثه، عليه الكفار  وال ، مات له قريٌب من قراب ه و أغناه اهلل 

 آقطد  آقطد.  قه اأو،.

   كفار  وطل اهللاحلض، ما  ة كفار    - ا كفارتان فقط-اللاحمية ما  ة
وطل اهللاحلض م،ن يُقكرحما   يناٌر أو حموف  ينار خبالف آاحلر الكفارات 

 فإحمه ت قل يف القمة،  قا ما ي علق مبساحلين الكفار .

   َل ر فيه  ال   أم ر:تعال  إل  با  م انتَْ الم    َذ
 ما ُيكره. .1

 وما ُيس  ب. .2

 وحكم القضال. .3
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 (الْضا ِ  مُ كْ وحُ  ستحب  ويُ  هُ رَ كْ ما يُ  )با ُ 
إل   تْ ََّ صَ بها فْر إن وَ  رُ طِ فْ ويَُ  خام ِ الن   اُ َّْ بََ  فُ رُ حْ ه، ويَ عُ َِّ تَ بْ ه فيَ يِْ رِ  اُ مْ ه جَ رَ كْ يُ 
ها في مَ عْ طَ  دَ جَ ، وإن وَ يٍّ  ِ قَ   ٍ ِعَّْ  غُ ضْ ، ومَ اج ٍ بال حَ  عافٍ طَ  وقُ ذَ  هُ رَ كْ ه ويُ مِ فَ 
 كُ رِّ حَ تُ  نْ مَ لِ  بَّ ُ الُْ  هُ رَ كْ ه، وتُ يَْ رِ  اَ ََّ إن بََ  َُ َِّّ حَ تَ مُ الْ  ف الِعَّْ ُ رُ حْ ويَ  رَ طَ فْ ه أَ ِْ َّْ حَ 
ي نِّ "إِ  ه:ق لُ  مَ تِ ن شُ مَ لِ  ن  ، وسُ مٍ تْ وشَ  وِغيب ٍ   ٍ ذِ ََ   اجتنا ُ  بُ  ِ ه، ويَ ه تَ شَ 
َُ وتَ  ُسح رٍ  يرُ خِ عْ "، وتَ مه ائِ صَ   فَ دِ ، ف ن عُ ره مْ فتَ  فَ دِ ، ف ن عُ بٍ طَ عَّ  رُ  رٍ طْ فِ  ع ي
 رَ آخَ  ل  رمضانَ إ   زُ تتابًعا، وال يَ مُ  الْضا ُ  ب  حَ تَ سْ . ويُ دَ رَ ما وَ  ، وق لُ  ه فما

َْ  ََ عَ ، ف ن فََ رٍ ذْ عُ  من غيرِ  َِّ  سكينٍ مِ  طعافُ إ ضا ِ فعَّيه ما ال ، ، وإن ماتَ ي فٍ  لك
 الةُ أو ص أو اعتكا ه  أو َحجٌّ  ص فه وعَّيه  ، وإن ماتَ رَ آخَ  مضانَ رَ  ول  بعدَ 

 ه.ضاؤُ قَ  هِ يِّ لِ ل َ  بى حِ استُ  رٍ ذْ نَ 

اللالثة  اهن عنوحما  قه (الْضا ِ  مُ كْ وحُ  ستحب  ويُ  هُ رَ كْ ما يُ  )با ُ : قاح 
 أمصر يف  قا ال اب:

 ما ُيكره. -

 وما ُيس  ،ب. -

 وحكم القضال. -

 ات ما  ة : هكر املؤلف املكرو ات، وهكر أرب  مكرو نبدأ بما ُيكَره ■
في  لعه،  "  قا  ص اأوح من املكرو ات: مج  ريقههعُ َِّ تَ بْ ه فيَ يِْ رِ  اُ مْ ه جَ رَ كْ يُ " ●

 ويُن  ،ه  نا ا، أمرين:
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 : ال فريق بني الريق والُنخامة.اُمر اُول
: أن بل  الريق له  صرتان ُعله د من كالم املؤلف باملفهصم واملنطصل، اُمر الثاني

 ما  ا الوصرتان 
: بل  الريق علل الصجه املع ا  ف ا حك ه  ال كرا ة حم -  وأ بالريق أوالا

 فيه.

ه يِْ رِ  اُ مْ ه جَ رَ كْ يُ الوصر  اللاحمية: قوو مج  الريق أجين اب العه، قاح: " -
 " فهقا مكروه.هعُ َِّ تَ بْ فيَ 

شار اليها أ املسألة اللاحمية الد ين  ة أن مُتيَّي  نا عن الريق و ة مسألة الُنخامة
واال  ص قووه أن يقكر املكرو ات، لكنه يُريو أن يُ نُي ل  أن النخامة املؤلف 

علل الواحلم"، " قاح يف ]الروض[: "خام ِ الن   اُ َّْ بََ  فُ رُ حْ ويَ   لف عن الريق، فقاح: "
" ام ِ خالن   اُ َّْ بََ  فُ رُ حْ ويَ ملا جال قاح: "  قه الكل ة ترا ا مقوص  ، ال هصش 
 ُن الش رىاح هنا في المذهب يختَّف ن في؛ يف ]الروض[ قاح: "علل الواحلم"

 :بَّا الُنخام 
ف نهم من يقصح: ان بل  الُنخامة ىرٌَّم علل الواحلم وعلل غي الواحلم، ملاها  ص 

، ستْذرةُنها مىرَّم علل غي الواحلم  ملاها حيُرم علل الواحلم بل  الُنخامة  
ليسار ف ا يس ققره هول ا واملق ب عنوحما أن من أآ اب كرمي الطعام االآ ققار،
ڈ )يقصح:  من العرب فإحمه ال أصز تناوله وال اب العه؛ أن اهلل 

، لكن ال هصش جال  نا فقاح: حيُرم؛ أل علل [152]اأعراف:( ڈ ژ
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أن ال  رمي  نا  ص و ٌص بالواحلم، وأما غي  الواحلم، فهقا القل ا  اره 
 الواحلم فال حيُرم عليه.

حيُرم عليها  ليي م خ لاا، قو يُقاح: أن  قا اآ خ اث الُنخامة فإن قيين: ملاها ال 
أن ي  ل  ا حمسان خنامة غيه  قا ال ش  يف اآ خ اثه، لكن ي  ل  خنامة حمفسه 
فهقا وال ش  أحمه عنو كلي  من الناو مس قق،ر، لكن  ين حُيك،م بأحمه مس ققٌر 

أشار ا، ىين النمثر، و  علل الع صم االآ ققار القل حُيك،م به يف ال  رمي  قا  ص
 يف اهللاشية تكلَّم عنها.  قا اخللصش 
 لعها " والُنخامة حيُرم بلعها مطلقاا للواحلم آصالا ابخام ِ الن   اُ َّْ بََ  فُ رُ حْ يَ اهن قاح: "

 من  ا ين أو بعو  روجها ا، الفم، ال  رمي ال اشكاح فيه.
 أما من جهة فسا  الوصم فالُنخامة هلا حال ان:

: أن ي  لعها من الوا ين  ون أن  رل  ارل ا،  ا ر ال ون، فهقه ول الحال  اُ
 ال يفُسو هبا الوصم.

 م.أن ي  لعها بعو  روجها ا،  ا ر ال ون، فهقه يفُسو هبا الوص  الص رة الثاني :
والفم من  ا ر ال ون وال من  ا ين ال ون  من  ا ر ال ون، من  ارل ال ون، 

: ا فسو  صمه، و قا معىن قصح املوُنف فإها و لد ا، ف ه   اب لعه
ر بالريق ولص  ، قصله: "فقط" يعا ال يُفطه ه"مِ إل  فَ  تْ ََّ صَ بها فْر إن وَ  رُ طِ فْ ويَُ "

 كان الريق يف ف ه.
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عرفنا معىن ان و لد ا، ف ه وال ما عرفناه  يعا ان  رجد ا، ما  ص يف حكم 
   رجد من فه   عا- ا ر ال ون، لص  رجد من ف ه ورج  أ  لها ا، ف ه 

 يفُسو  صمه   -وأ  لها ا، ف ه
 اها أ  لها ا، ف ه ال يفُسو اب لعها يفُسو. -

 ان أ  لها ا، ف ه ومل ي  لعها ال يفسو. -

ي " ال ش  أن أكين الطعام واب العافٍ طَ  وقُ ذَ  هُ رَ كْ ويُ " :الثاني من المكروهات ●
ل بني العل ال، وأما هو الطعام مفسٌو للوصم، و قا ما فيه اشكاح وىين اتفال 

 الطعام فال يُفس،و به بلعه، بين أن ي قول يض  علل لساحمه شيئاا، فهقا له  صرتان:
أن يكصن من غي حاجة ، رأم زوج ه يف ال يد تط خ شصربة فقاح:  -

 عا أرم ما  ص طعم الشصربة اليصم فصل  شيئاا منها يف ف ه   لفمثها 
 ومل ي  له  شيئاا ف ا اهللكم  ُيكر،ه.

ان كان هللاجة، عنو م ليصف وشكَّد  ين ولعد امللهلل يف الطعام  -
أو مل تض  و شيد ان ولعد ا ن امللهلل وبند علل اليقني يفُسو 
الطعام فقاقد منه، أصز وال أ  أصز، اها هاقد   بلعد  عه ها 

 الطعام ما اهللكم  فسو الوصم.

 العهلن  حمصعان:" يٍّ  ِ قَ   ٍ ِعَّْ  غُ ضْ ومَ : قاح: "الثال  من المكروهات ●
 علٌ  قصلٌّ. -
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 وعلٌ  م  ُلين. -

 ص القل ال حيوين مبض ه كلرين شةل ا، ااصف، ملاح هل :  العل  القصل:
شخص أ ق عل  أو ل ان فوار أض ه من ق ين الفهر بساع ني و ص أضغ فيه 
ح  أهَّن املؤُهن للفهر، واآ  ر  قا الشخص يف مضغ العل  وما ي  لين منه 

ب كين السكر وكين اأشيال الد فيه، ف ا حكم اآ  رار املضغ شةل،  الص ه 
 بعو الفهر  ُيكر،ه، و قا  ص املقوص  با كراه.

صم فإحمه اها كان ي  لَّين منه شةل يو ين ااصف فيفسو به الووأما العهل  امل  ُلين 
 وآيأش ههكره بعو قليين.

 ا: الطعام ه ، عن الض ي ط، " ما  ا  هِْ َّْ هما في حَ مَ عْ طَ  دَ جَ وإن وَ قاح املؤُلف: "
القل هاقه، والعل  القصل، علٌ  قصلٌّ ليي م  ُلين لكن علٌ  قصل من زيا   
املضغ كلَّين منه شةل و  ين ا، جصفه ما اهللكم  فسو  صمه وأفطر، وهلقا قاح: 

 ".ه َأْفَطرَ ِْ َّْ هما في حَ مَ عْ طَ  دَ جَ وإن وَ "
أل حكم  لل العهلن  امل  ُلين بوأحمه اها وجو يف طع ه شيئاا أفطر حكم املؤلف ع

ُنه ُرم، ملاها  " العهل  امل  ُلين حيهيَْ رِ  اَ ََّ إن بََ  َُ َِّّ حَ تَ مُ الْ  ف الِعَّْ ُ رُ حْ ويَ قاح: "
ا  ،  ين  قا مقيَّو بإن بل  ريقه وال حمقصح: حيُرم العل  امل  لين مطلقا يُفِسد الصياف
قيه، ويوعب قاا ولص مل ي ل  ر "، واملق ب أحمه حيُرم مطلهيَْ رِ  اَ ََّ "إن بََ  املؤلف قاح:

أن تقصح  حمسان: واهلل أضغ وال ي  ل  ريقه؛ يعا  ص أضغ   أ   ما كلَّين 
ن بْا  ُنه ال يعمن مويلفمثه  ارل الفم فإن  قا ح  علل املق ب أحمه حيرُم؛ 

 .شي  في فمه أو ريْه
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" الُق لة أيها ا  ص  هه تَ شَ  كُ رِّ حَ تُ  نْ مَ لِ  بَّ ُ الُْ  هُ رَ كْ وتُ " الرابا من المكروهات: ●
 الكرام هلا ثالثة أحكام حمس خرجها من كالم املؤُلف، م،ن يس خرجها لنا 

حالة الشهص  و ة حالة الكرا ة، ُتكر،ه الق لة ملن ت  رك شهصته ب ل   -
 الُق لة،  قه حالة الكرا ة.

حالة ا باحة: ُعله د مبفهصم كالمه اها كاحمد ال ت  رك شهصته  -
ك شهصته قُ ين زوج ه مريضة ملالا يُقُ لها ق لة رمحة وال ت  ر بال ق يين يُ 

 بقل  فهقه حالة ا باحة.

حالة ال  رمي، ما  ة حالة ال  رمي  تق يين فيه شهص   قا مكروه؛  -
عطة حكم " جمرَّ  الشهص   قا يُ هه تَ شَ  كُ رِّ حَ تُ  نْ مَ لِ  بَّ ُ الُْ  هُ رَ كْ وتُ "

، اها غلب علل    نه أن  قا ال ق يين يُفضة ا،الكرا ة، ان  نَّ احمياالا
 .ُنه مفطِّراحمياح املا؛ 

ماها تقصلصن: اها كان ي لب علل  ُنه ا مقال به  املق ب أن ا مقال مفطُر وهلقا 
 يُل ق به واهلل أعلم.

احم هينا من الشق اأوح أو اللليت اأوح من ال اب  ص )باب ما ُيكر،ه وما ُيس  ،ب 
 وحكم القضال(.

 
  :قين ا، ما ُيس  ،با ن ين  ■
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  ٍ ذِ ََ   اجتنا ُ  بُ  ِ ويَ قاح: " لكن ق ين أن يقكر ما ُيس  ،ب هكر أشيال واج ة
 " قاح ال هصش  نا: "وأب مطلقاا"، ملاها قاح مطلقاا  يف الوصم وغي الوصم.وِغيب ٍ 
وصم ويف " و قا واجٌب اج نابه يف المٍ تْ وشَ  وِغيب ٍ   ٍ ذِ ََ   اجتنا ُ  بُ  ِ ويَ قاح: 

 صم، الكقب وال ي ة والش م.غي الو
 فقكر املؤلف مخي آنن:    احم قين ا، املسنصحمات ■

سنَّة اأو،: أن "  قه المه ائِ ي صَ نِّ "إِ  ه:ق لُ  مَ تِ ن شُ مَ لِ  ن  وسُ قاح: ": السنى  اُول 
" ويقصهلا مه ائِ ي صَ نِّ "إِ ا حمسان اها آابه أحٌو أو ش  ه و ص  احلم فإحمه يقصح له: 

 اأوح. جهراا.  قا اأمر
لصي " ُيس  ،ب تأ ي الس صر ا،   ر الليين ما مل خيش، طُسح رٍ  يرُ خِ عْ وتَ " :الثاني

 الفهر فيؤ ر، ا ا، اهللو القل ال خيشل معه طلصي الفهر.
َُ وتَ " :السنى  الثالث  ، وله أن " وتعهيين الفهطر اها كقق غروب الش يرٍ طْ فِ  ع ي

يُقو،و به  معنا يف كرمي الفطر بالش يُفطهر ب ل ة المثن وهبقا تعلم أن ما آ ق 
 اآ صال اأمرين، أما اها غلب علل المثن كالع ين بأهان املؤُهن فإحمه أصز الفهطر به.

" ُيس  ،ب أن يكصن فهطره علل رطب، فإن مل بٍ طَ عَّ  رُ " :الرابا من السنن
 ".ره مْ فتَ  فَ دِ ف ن عُ أهو: "

يئ يف املالة: أن الرطب ال أُ  ما الفرل بني الرطب وال  ر  حنن قلنا يف الورو
 زكا  الفهطر، وأحمه ال بُوَّ أن خُيرهل ال  ر، ف ا الفرل  
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الرطب  ص فيه رطصبٌة، والرطب ا ن ال أكن أن ي ق، موَّ ا طصيلة اال  -
 اها ُحفهظ يف اللالجات وحنص ا، الرطب ال يُوَّ ر.

 خبالف ال  ر فإحمه لص ترك ه آنة للسنة القا مة ما يف مشكهين. -

" واال فه ا جنٌي واحو، الرطب وال  ر كلها جنٌي واحو،  ص ره مْ فتَ  فَ دِ ف ن عُ "
ور النخين يكصن ُبسراا،   بعو هل  رط اا،   يكصن متراا، وله مراتب كلي  يقكر ا 

 بعض العل ال.
 اها عوم الرطب وال  ر فإحمه يُفطهر علل مال."  ه فما فَ دِ الثال : "ف ن عُ 
" أن يقصح عنو فهطره ما ور ، ومن هل  أن يقصح: دَ رَ ما وَ   لُ وق" :السنى  الخامس 

"بسم اهلل" ق ين أكله، ومن هل  أن يقصح: "اللهم ل ،   د وعلل رزق  
أفطرت، آ  احم  و  وك، اللهم تق َّين ما احم  أحمد الس ي  العليم" هكره 

 الشيخ منوصر يف ]الروض املربه [.
   َل ام أحك الْضا  وفيه مسائَ:تعال  إل  أحكاف   م انتَْ الم

 القضال عنوحما:
:  فة اآ   اب القضال. -  أوالا

   وقد القضال. -

ن اأفضين يف " اهتتابًعامُ  الْضا ُ  ب  حَ تَ سْ ويُ " أما صف  استحبابه فْال: ■
القضال أن تقضة ما علي  م  ابعاا، علي  مخسة أيام   ها مخسة أيام م  ابعة، 

 .تتابًعا"مُ  الْضا ُ  ب  حَ تَ سْ "ويُ و قا اآ   اب، قاح: 
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 عنوحما: وقت الْضا  ●
 وقد أفضلية . -

 ووقد جصاز . -

- .  ووقد كرمي 

أن يكصن القضال فصراا علل الفصر، فيُ ا ر ا، القضال جمر  أن  أما وقد اأفضلية:
 ين هة رمضان ويصم العيو،  قا وقد اأفضلية.

 ر  قا كله من رمضان ا، رمضان، ما مل يأته رمضان   ووقد ااصاز ما  ص 
 وقد جصاز وأصز فيه ال أ ي.

، وال  رمي أن يُؤُ ره ا، ما بعو رمضان ا  ر فهقا حيُرم، فإها اللاليت: ال  رمي
 أ َّره ا، ما بعو رمضان ا  ر ترتَّب عليه أمران:

 .ٌّحكٌم تكليفة 

 .وحكٌم ولعة 

من  رَ آخَ  إل  رمضانَ    زُ "وال يَ فقكره املؤلف بقصله:  أما الحكم التكَّيفي -
" ال أصز، اهن رُحم ال أ ي،  قا وقد ال أ ي، اثرَّم أن يؤ ره ا، رٍ ذْ عُ  غيرِ 

رمضان    ر من غي عقر ، أما لص كان معقوراا كان طصح السنة مريض فإحمه ال يأ  
 بقل ، فُعلهم أحمه ال أصز اال لعقر، حيُرم ب ي عقر ، وأصز للعقر.
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ي  قا ي تَّب عليه ماها  وجصب ا طعام، قاح: فإن تأ  أما الحكم ال ضعي: -
َِّ  سكينٍ مِ  طعافُ إ ضا ِ فعَّيه ما الَْ  ََ عَ ف ن فََ " قهف علل  "، وإن ماتي فٍ  لك

  قه الكل ة.
اهن ان فعين بأن أ َّر القضال ا،   ر رمضان ا  ر وجب عليه القضال، ووجب 

ب الكفار  ار ، بين جتعليه أن يُطعهم عن كين يصم  مسكيناا، وان مات مل تسقط الكف
 يف ترك ه، وان مات فإن الكفار   قه ثاب ة يف ال كة.

 و قا له حاالن القل من أ َّر له حال ان:
 أن يكصن ال أ ي لرمضان  واحو. -

 أن يكصن ال أ ي لرمضاحمات  عويو . -

فيأتي  بعو مخي آنصات يقصح: أحما علةَّ  يام من رمضان ق ين مخي آنصات 
 غي عقر ، فعليه القضال وال أ  عليه القضال، عليه كم كفَّار  وأ َّرت القضال من 

 مخي كفارات وال كفار  واحو . ماها يقصح املؤلف  
"؛ يعا لص أ ره ا، ما بعو رمضان ا  ر فال ت عوَّ  رَ آخَ  مضانَ رَ  ول  بعدَ "

ة نالكفار  ب عور  الرمضاحمات؛ يعا ال ت عوَّ  الكفار  بال أ ي، ما تقصح: كين آ
َل  فتؤ ر الييا   علي  كفار ، أ  الص  ة كفار ٌ واحو ؛  يها ُن عبارة الم

 فُنعيو شر  الع ار . شي ه من الغم ض فتحتا  إل  ت ضيح
 ضا ِ الَْ  "فعَّيه ما "؛ أل أ َّره بال عقر  ََ عَ ف ن فََ تعا،: " يقصح املؤلف 

َِّ  سكينٍ مِ  طعافُ إ فار  يف ت قل الك" فال تسقط الكفار  بين ، وإن ماتي فٍ  لك
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ال كة، وأب ا راجها من ال كة، و قا اهللكم املقكصر آابقاا و ص أن عليه القضال 
، ولص أ َّره بعو رمضان    ر فإن عليه لكين يصم   واطعام مسكني  واحو  لكين يصم 

 مسكيناا.
َال  [33:51:32: ]س

 بُو من الكان عليه يصُ ة، ما يعل صن ال يب، ماها تُريو م يفعلصن    ال  ا :
ا راجها من ال كة، اها ما يعل صن ماها يفعلصن   ص وجب عليه ا راجها يف 
حياته، الكفارات اأ ين عنوحما يف املق ب أن ا رال الكفارات واجٌب علل 

 الفصر، ال أصز ال أ ي.
  :م.م،ن مات وعليه  ص ننتَْ اآلن إل  مسعلٍ  أخر  في هذا البا  وهي 

 ثالثة أحصاح:م،ن مات وعليه  صم له 
 :  صم الكفار .الحال  اُول 

 :  صم رمضان.والثاني 
 :  صم النقر.والثالث 

فإحمه اها مات ا حمسان وعليه  صم كفار  وجب أن يُطع،م  أما  صم الكفار : ■
 عنه عن كين يصم  مسكيناا خُير،ل من ال كة.

 الصاجب بأ ين الشري، فهقا ال يُقضل عن امليد. الثاني: ص ف رمضان ■
عَّيه و  وإن ماتَ و ص القل هكره املؤلف بقصله: " الثال : وه  ص ف النذر ■

لها ك  أو اعتكاُ  أو صالةُ  ص ُف أو َحج  " الو يهلل  نا أن تُقرأ: أو َحجٌّ  ص فه 
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 إن ماتَ و با لافة، أحمد عنوك ل طها بال نصين  بال نصين، ال  ص بوون تنصين، "
نه ه  معناها وإن مات وعَّيه ص ف ُ" حمقر ؛ أو اعتكا ُ  وعَّيه ص ُف أو َحج  

 ،  قا  ص املعىن.نذٍر، أو حج  نذٍر، أو اعتكا  نذٍر، أو صالة نذرٍ 
ر ". ◙  ألاف بعو ا قاح: "بهن،قن

 و صالةُ أ أو اعتكا ه  أو َحجٌّ  وعَّيه ص فه  وإن ماتَ : "بال ال، اهن أعهو الع ار 
 هه يُ له ص، ل بَّ  ه "اآ ُ  كقا مس قي ة ما يف اشكاح، علل  قا مس قي ة،  "رٍ ذْ بِنَ 
 ".هضاؤُ ق، 

اهن  قا  ص النصي اللاليت و ص  صم النقر وآاحلر الع ا ات املنقور ، فهقه امليد 
 له حال ان:

 أن يكصن له تركة. الحال  اُول :

 أال يكصن له تركة. والحال  الثاني :
ل يد ل يف كل ا اهللال ني ُيس  ،ب لصليه قضاؤه، لكن ما الفرل بني اهللال ني  اها كان

 تركة فإحمنا حمقصح لصلُيه أو لصارثه: ُيس  ،ب ل  أن توصم عنه؛
 فإن  ام عنه اهلل و هلل. -

ان مل يوم عنه وجب وجصباا أن خُير،ل من ال كة طعام مسكني  لكين  -
يصم  ُتوف،  ملن يوصم عنه، ما ُتوف،  لل ساكني، ال يُقاح: تعاح يا فالن، 

 وحمقصح: يا فالن، فالن عليهشصف واحو من الطالب وال من اخلُيين 
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 يام حمقر عشر  أيام،  م عنه وحمُعطي  عن كين يصم  توصمه حموف 
،  قا  ص املقوص .   اي من ال  ر السكَّرل ملالا

 بَّ اآ ُ  وان مات وعليه  صم حمقر ، أو حىلر حمقر ، أو اع كاف حمقر ، أو  ال  حمقر  
قصم عنه ن  قا املاح ملن يلصليَّه قضاؤه، فإن كان يف ال كة ماٌح وجب أن خُير،ل م

 بقل  النقر.
 : قاح املؤلف 

 (عِ    طَ التى  ص فِ  با ُ )
 فِ رى حَ مُ ، وشهِر الْ الٍ  ى من شَ  تٍّ ، وسِ والخميسِ  ، واال نينِ يضِ البِ  افِ يى أَ  يافُ صِ  ن  سَ يُ 
- ََ بها،  حا ٍّ  لغيرِ   َ فَ رَ ، وي ِف عَ  ِ  ى حِ سِا ذي الْ ، وتِ - م التاساُ  ه العاشرُ دُ وآ
، والش ِّ  تِ والسبْ   ِ عَ وال مُ  بٍ جَ رَ  إفرادُ  هُ رَ كْ ، ويُ  فٍ يَ  رُ طْ وفِ  ي فٍ  فُ  ْ ه صَ َُّ ضَ فْ وأَ 
َِ  افِ أيى  ، وصيافُ ضٍ رْ ول  في فََ  يدينِ العِ  ص فُ  فُ رُ حْ ويَ   تع ٍ مُ  فِ ن دَ ال عَ إ التشري
 ضا ُ  قَ ، والَِ ي النفْ ف فُ زَ َّْ ه، وال يََ عُ طْ قَ  فَ رُ حَ  اٍ سى  َ مُ  ضٍ رْ في فََ  ََ خَ ن دَ ن، ومَ راٍ وقِ 
ه وتارُ ، وأَ مضانَ رَ  من رِ اُواخِ  شرِ في العَ  رِ دْ الَْ  ليَّ ُ   ْرجَ ، وتَُ ج  حَ ه إال الْ دِ فاسِ 
 ََ  . دَ رَ   فيها بما وَ عُ دْ ، ويَ وعشريَن أبَّغُ  سباٍ  ، وليَّ ُ دُ آ

  َل  الص ف غير ال اجب، ق له: الص ف غير ر الم في هذا البا  يَذ
   فهذا البا :ال اجب أعم من ص ف التط  ع، صح وال ُ

 هكر فيه  صم ال طصري. .1

 وهكر فيه الوصم املكروه. .2
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 وهكر فيه  صم اثرَّم. .3

َل  سبع  أياف ُيستَحب ص مها: ■ ر الم  فعما الص ف المستَحب فَذ
ىن أيام ال يض  ال يض ما مع" يضِ البِ  افِ يى أَ  يافُ صِ  ن  سَ يُ ( عِ    طَ التى  ص فِ  با ُ "): أوهلا

  اأيام  م أيام الليال ال يض، ملاها  قه الليال ليال بيضو ٌف لليال، يعا  يا
كلها بيضال لكن الليين  ص القل خي لف، واال النهار أبيض، يف  ار ما  ص 
أبيض  فالليال  ة الد يُقاح: أ ا ليال بيض، ملاها ُ يد بيض  البيضاض 

 ، البيضاض ليلها كله بالق ر.ُن الْمر يك ن مكتماًل  الهلا؛ 
 "."واال نينِ  :للان من الوصم املس  با

 ".والخميسِ ": واللاليت

 آد أيام من شصاح. "الٍ  ى من شَ  تٍّ وسِ : "والراب 
شهر اهلل اثرَّم القل  ص الشهر اأوح من السنة  "فِ رى حَ مُ وشهِر الْ : "واخلامي

اهلهرية يف ا طال ، و قا الشهر كله ىين اآ   اب، لكن بعضه  كو من 
 بعض.
ََ وه  "ف ا  ك ة " تاآعصال،  قه مخس م التاساُ " و ص عاشصرال، "ه العاشرُ دُ وآ
 أمصر.

وي ِف " " و كو ا  ِ  ى حِ سِا ذي الْ وتِ " :السا و من اأيام الد ُيس  ،ب  صمها
"  كو  قه ال س   ص يصم عرفة ل ي اهللال هبا، أما اهللال بها حا ٍّ  لغيرِ   َ فَ رَ عَ 
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أن   كقا قاح أ  ابنا، قالصا: ال ُيس  ،ب لهبعرفة فال ُيس  ،ب له أن يوصم، و 
 يوصم، حسب  لة ما وقفد أ م قالصا: ُيكر،ه، وااا قالصا: ال ُيس  ،ب.

ا بشرط، و قا " أن يوصم يصماا ويُفطهر يصما  فٍ يَ  رُ طْ وفِ  ي فٍ  فُ  ْ ه صَ َُّ ضَ فْ وأَ " :الساب 
 نه يفالشرط معلصٌم، بشرط أال يكصن  قا الوصم مضعفاا له ع ا  ص  كو م

 الصجصب أو يف االآ   اب ك ا هكر  قا  احب ]الروض[.
يام ُيكره الوصم يف أربعة أيام، ُيكره افرا   قه اأ ننتَْ إل  ما ُيكَره ص مه: ■

اأرب  بالوصم، وفرل بني أن حمقصح: ُيكر،ه  صمها، وأن حمقصح: ُيكر،ه افرا  ا، ما 
  ة  قه اأيام 

ه ا  رجب ي  قق بأن يوصم رجب من أوله ا،   ر " وافر بٍ جَ رَ  إفرادُ  هُ رَ كْ ويُ " ●
وال يوصم غيه معه، فإن  ام رجين وشع ان كاملني  ين  قا أفر  رجب  أ، ان 

  ام حموف رجب، بعض اأيام من رجب ال يكصن قو أفر ه.
 "؛ يعا افرا  اا عة، كلها معطصفة علل ِ عَ وال مُ اللان مما ُيكره  صمه: " ●

 ، وافرا  اا عة، فإن  ام اا عة والس د فال كرا ة.رجب، ُيكره افرا  رجب  
" وهلقا يُل ي بعضهم فيقصلصن: مكرو ا اها اج  عا زالد تِ "والسبْ اللاليت:  ●

 الكرا ة، ما  ا   يام اا عة والس د.
" و صم يصم الش  فإحمه ُيكر،ه افرا  الش ، ما معىن افرا  والش ِّ الراب : " ●

 الش   
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: ما  ص يصم ال ش   يصم اللالثني من شع ان اها كاحمد الس ال   صاا، يصم أوالا
اللالثني اها كاحمد الس ال غيم   قا يصم ال يم ليي  ص يصم الش  املنهة عنه 
عنوحما يف املق ب، و ص من مفر ات اهللنابلة، قالصا:  قا أب  صمه علل مع  و 

 املق ب وان كان املسألة  الفية، واا هصر علل  الف  قا.
افرا  يصم الش  بالوصم  ال يوصم يصم ق له وال يصم بعوه  املقوص  بإفرا   ما معىن

 الش : أن يوصمه  ون مصافقة عا   ، فإن  امه مصافقة لعا   فليي بإفرا .
"،  قه ما  ة عنوحما يف النسخة، وأز ا ما  ة يف كين وعيد الكفار بص ف" ●

حنص ا من النيوز، واملهرجان، و الُنس،خ، فُيكر،ه أن يُفره  عيو الكفار قالصا: كيصم 
 أعيا  الكفار فُيكر،ه افرا  ا بالوصم.

 
 ننتَْ اآلن إل  الص ف المحرىف وه  ن عان: ■
"  قا اأوح:  صم يصم العيو آصال عيو األ ل أو عيو يدينِ العِ  ص فُ  فُ رُ حْ ويَ "

 ".ضٍ رْ ول  في فََ " يف بعض الُنس،خ "ضٍ رْ ول  في فََ الفهطر، قاح املؤلف: "
 بعو أيام ال شريق، ولص "وأيام ال شريق ولص يف فرض"، عنوك كقا  اقرأ ا. -
َِ  افِ َوأيى " ضالا؛ " العيو ال أصز  صمه، ولص أرا  أن يوصمه قضٍ رْ ول  في فََ  التشري

يعا قضال رمضان  ين أصز أن يوصم  ال أصز أن يوصم يف أيام ال شريق قضالا، 
 فِ ن دَ ال عَ إشريق ُيس لىن منها اآ لنال و ص: "وال يف يصم العيو قضالا، لكن أيام ال 



1239 
 

 " ويأش معنا يف اهللىل أن امل  ُ   والقارن عليه  ول، فإن عوهم اهلولنراٍ وقِ  تع ٍ مُ 
 فإحمه أب أن يوصم ثالثة أيام  يف اهللىل.

ب اهللنابلة أن حُيرهم باهللىل من اليصم الساب ، فيوصم الساب  واللامن وال اآ ،  يس  ه
م الساب  واللامن وال اآ  و امها يف أيام ال شريق، يوهلل  قا فقط ولص أحمه مل يو

 عن  م امل عة والقران، وتأش ان شال اهلل املسألة يف اهللىل.
َل  إل  مسعلٍ  رابع  في هذا البا  وهي: مسعل  قطا العبادات،  ■ َ الم انتْ

ت، ا قه قاعو  ال ت علق بالوصم فقط بين  ة قاعوٌ  مه ة يف مجي  أبصاب الع ا 
 و ة: ما حكم قط  الع ا   بعو الشروي فيها 

 الع ا   حمصعان:
 فرٌض. -

 وحمفين. -

 والفرض حمصعان:
 مضيٌَّق. -

 ومصآَّ . -

عنوحما ثالثة أحمصاي، املؤلف آيقكر لنا حكم أحو  قه اأحمصاي اللالثة، ومن  الح 
 هل  حمس طي  أن حمفهم حكم اللالثة كلها اها تأملنا يف ع اراته، اللالثة  ة:

 يَّق.فرٌض مض -
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 وفرٌض مصآَّ . -

 وحمفين. -

عد يف ع ا    " اها شر هعُ طْ قَ  فَ رُ حَ  اٍ سى  َ مُ  ضٍ رْ في فََ  ََ خَ ن دَ ومَ ماها قاح املؤلف  "
 وكاحمد  قه الع ا   فرلا ا مصآَّعاا ال أصز أن تقطعها.

: م،ن يُعطينا ملاح  قضال رمضان، جال و ام يف يصم من أيام السنة، مثال ذل 
ي فطهر وأقضيه يف يصم   ر، ما  ام أحمكم قل م: أحمه أصز ال أ وبعوين قرر قاح: أحما أُ 

أحما آأؤ ر، أصز  قا وال ما أصز  ال أصز  قا، قاح ابن قوامة يف ]امل ا[: "وال 
أعلم فيه  الفاا" أحمه ال أصز، احمسان شري يف  صم القضال ال أصز له الفهطر.  قا 

 الصاجب املصآَّ .
َل  من الف الم هذه العبارة حكم ال اجب المضيىَ، وحكم  أعط ني منَ 

 النفَ  
عر،فنا حكم الصاجب املضيَّق مبفهصم املصافقة، اها حُرم يف الصاجب املصآَّ  من باب 

 أو، أن حيُرم يف الصاجب املضيَّق، فعر،فنا حكم الصاجب املضيَّق.
 ما حك ه من النفين  حمعرفه من مفهصم املخالفة.

 ن مفهصم املصافقة.الصاجب املضيَّق عرفناه م -

 والنفين عرفناه من مفهصم املخالفة. -

ب ويُع م مفا يم امل صن مع م  وال أ  مع م  لكن ال بُو أن ُتوُقق وترج  ا، الك 
" فورَّ  َِ في النفْ  فُ زَ َّْ وال يََ والشرو ، فهقا حك ها.  رَّ  املؤلف هبقا فقاح: "
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ال ا متام  ما  ص القل ال يليم؛ القط  و  "،َِ في النفْ  فُ زَ َّْ "ال يََ لنا  كم النفين قاح: 
في  ََ خَ ن دَ ومَ ا متام القل ُفههم معناه مما آ ق واال  ص ما هكر ا متام، قاح: "

 يليم القط   قا "، أما الَِ اُتماف في النفْ  فُ زَ َّْ وال يََ ، هعُ طْ قَ  فَ رُ حَ  اٍ سى  َ مُ  ضٍ رْ فََ 
 أمٌر بو ة، ولكنه يقوو ال يليم ا متام يف النفين.

و عقٌر جاز، ل كنهم يكر صن هل  من غي عقر، ال يليمه وال يأ ، لكن ان ُوجه
 وان مل يصجو عقٌر ُكرهه له القط  من غي عقر.

ر مسعلً  مهم  في الن افَ ■ : اها قط  حمفالا من النصافين، أو فسو حمفيٌن  م َذ
فال أب  "هدِ فاسِ  ضا ُ وال قَ من النصافين فهين أب قضاؤه وال ما أب  قاح: "

" فإحمه اها أفسوه وجب عليه قضاؤه، بين ج  حَ إال الْ قضال الفاآو من النصافين "
وجب عليه أن أضة يف اهللىل الفاآو، اها أفسو اهللىل، اهللهة الفاآو   قه ال 

، وحمقكر  قا ان [199]ال قر :(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)ي كها أب عليه امتامها؛ 
 شال اهلل يف )ك اب اهللىل(.
  ين ال  لرين اأوح.مباها يفُسو اهللىل  باا اي ق

 
 
َل  إل  مسعل  ليَّ  الْدر فْال:  ■  هكر يف ليلة القور:  م انتَْ الم

 ىلرها. .1

   ا كو. .2
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ا.  .3    اأشو تأكيوا

 ثالثة أمصر.
وا ر من اهن ىلرها يف العشر اأ "رِ اُواخِ  شرِ في العَ  رِ دْ الَْ  ليَّ ُ   ْرجَ "وتَُ  ●

 رمضان.
ََ وتارُ أَ و  ناك ليال فيها تأكرو و ة: " ● : ليلة واحودُ ه آ وعشرين،  " اأوتار؛ ملالا

 ليلة ثالثة وعشرين، ليلة مخسة وعشرين.
الليال و كو  "وعشريَن أبَّغُ  سباٍ  "وليَّ ُ فيه أشور ا تأكيواا وأرجا ا ما  ص   ●

ين وال يف ويوعص فيها: يعا يف ليلة آ   وعشر  "دَ رَ   فيها بما وَ عُ دْ ويَ الليال، "
 يعا يف ليلة القور، ومبا أن العشر اأوا ر كلها ممثَّنة ليلة القور فإحمهليلة القور  

قالد: يا رآصح اهلل،  يوعص فيها كلها ملا ور ، وبالقل ور  عن عاحلشة 
فاْعُ   ،ُتِحب  العْف َ  َريمه  الَّىهمى إنى  عُف ٌّ  :ق لي»ان وافق ها ف  ا أ عص، قاح: 

 .«عنِّي
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 (االعتكا ِ  با ُ ، )  احم قين املؤلف ا. 
، رِ ذْ َّزمان بالنى يَ و  فٍ بال ص ْ  ح  صِ ، ويَ سن نه تعال  مَ  اهللِ  لطاع ِ  س دٍ مَ  زوفُ ه  لُ 
َِّ  فيه إال المرأةُ  اُ مَ  ْ يُ  س دٍ إال في مَ  ح  صِ وال يَ   دِ  ِ سْ   مَ  َ سِ  س دٍ مَ  ففيَ 
 س دُ ، فمَ حرافُ ا الهفضَُّ وأَ  الثال  ِ  س ٍد غيرِ ه أو الصالَة في مَ رَ ذَ ن نَ ها، ومَ بيتِ 

َُ المدين ِ  َُ  نَ يِّ ه فيه، وإن عُ مْ زَ َّْ   لم يََ صَ قْ ، فا ونَه، فيما دَ  زْ  ُ لم يَ  اُفض
ََ عتكفَ مُ  ََ خَ ا دَ نً يَى عَ ا مُ نً مَ زَ  رَ ذَ ن نَ ه، ومَ سِ كْ ه بعَ وعكسُ  ُُ ليَّتِ  ه قب   َ رَ   وخَ ولَ ه ا
 دُ هَ شْ ريًضا، وال يَ مَ   دُ عمنه، وال يَ  دى إال لما البُ   ُ كِ تَ عْ   المُ رُ خْ ه، ولم يَ رِ آخِ  بعدَ 
ه اشتغالُ  ب  حَ تَ سْ ه، ويُ اعتكافُ  دَ سَ فَ   ٍ رْ في فََ  اَ طِ ه، وإن وَ طَ شترِ إال أن يَ  نازةً جَ 
 . يهِ نِ عْ ما ال يََ  واجتنا ُ  َر ِ بالُْ 

 وهكر يف  قا ال اب عوَّ  مساحلين، عشر مساحلين:
 .املسألة اأو،: تعريف االع كاف 

 .املسألة اللاحمية: حكم االع كاف 

 سألة اللاللة:  ين الوصم شرٌط لو َّة االع كاف امل 

  املسألة الرابعة: مب، يليم االع كاف 

 .املسألة اخلامسة: شروط   َّة االع كاف 

 .املسألة السا آة: حمقر االع كاف يف أحو املساجو اللالثة أو يف غي ا 

 .املسألة السابعة: حمقر اع كاف زمن  معني مبا ي  قق الصفال به 
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 امنة:  رول املع كف.املسألة الل 

 .املسألة ال اآعة: حكم اا اي يف االع كاف 

 .واملسألة العاشر : ما ُيس  ،ب لل ع كف 

 نبدأ بالمسعل  اُول : وهي التعري  ■
 س دٍ مَ  زوفُ لُ ( االعتكا ِ  با ُ تعا، االع كاف بقصله: ") عرَّف املؤلف 

سهو هو، ف ن مل يليم امل" اهن ما  ص االع كاف   ص ليوم املستعال  اهللِ  لطاع ِ 
ال يكصن مع كفاا،  قا القيو اأوح؛ وهلقا لص   ين شخٌص من باب  و رل من 
باب، قاح: أحما   ق حقاحلة من ال اب ا  ر، فهين له أن ينصل االع كاف يف 

ُن هذا ال يصح أن يُطََّ عَّيه أنه لزوفه  قا الطريق وال أ  ال يوهلل؛ 
 . لَّمس د

قاح: ما يف  وام اليصم أعطصن اجاز  فهال ا، املسهو لكن شخٌص جال ملالا يصم 
الن صل من  ال  الفهر وحمصم أن يع كف من الفهر ا، أن حيضر  رآنا  قا 

 العور، ويرج  ا، بي ه بعو امل رب، له هل  وال أ  له هل .
من الفهر ا، المثهر له هل ، كين ما يوهلل أن ُيس ل اع كافاا ومالزمةا ومكلاا أو 

 فإحمه يُعور اع كافاا ولص آاعةا واحو . طصح مكيت،
 طاع ِ لُعلهم منه أن االع كاف ال يكصن اال يف املسهو، "" س دٍ مَ  زوفُ لُ قاح: "
" وُعلهم منه أن من   ين املسهو ال ينصه بقل   ا ين املسهو، ماها تعال  اهللِ 
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صن كعنوك  قاح: واهلل أُريو أحمام يف املسهو وأطل ، فهين  قا يكصن مع كفاا  ال ي
 مع كفاا.

 كين وقد، يف وقد مس  ب.  "سن نه مَ " ما حكم االعتكا   ■
"  قا  ص فٍ بال ص ْ  ح  صِ ويَ  ين ُيش ط لو ة الوصم  " المسعل  الثالث : ■

الو يهلل يف املق ب أن االع كاف ال ُيش ط له الوصم ولص اع كف يف الليين ما 
 يف مشكلة، ولص اع كف غي  احلم  يوهللر اع كافه.

" يليمان، ما رِ ذْ َّزمان بالنى ويَ قاح: " من المسائَ: بَم يَّزف االعتكا   الرابا ■
 ا  الوصم واالع كاف، فإها حمقر أن يوصم ليمه، وآيأش معنا  قا يف باب النقر 
 أن كين طاعة  فإ ا تليم بالنقر، وأن حمقر الطاعة أب الصفال به، فيليمان آصال: 

  .حمقر أن يع كف 

  .أو حمقر أن يوصم 

 قر أن يع كف  احل اا.أو حم 

 .أو حمقر أن يوصم مع كفاا 

كلها تليم، فلص حمقر أن يع كف  احل اا يليمه أن يع كف  احل اا، لص حمقر أن يوصم 
 مع كفاا يليمه أن يوصم مع كفاا و كقا.

" اال ح  صِ وال يَ هكر ا املؤلف بقصله: " الخامس: شروط صحى  االعتكا  ■
 بلالثة شروط:
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 عنوك بنيَّة  يف بعض الُنس،خ فيها بنيَّة، علل كين حاح. " ماس دٍ في مَ : "اأوح
ة، : بنيَّة، فال يوهللر االع كاف ب ي حميَّ الشرط اأوح من شروط   َّة االع كاف

لص واحو جال يف املسهو وجلي عشر آاعات يف املسهو، ال ينصه بقل  
 االع كاف ال يكصن مع كفاا.

و، وهلل االع كاف يف غي املسه: أن يكصن االع كاف يف مسهو ، فال ياللان
لص اع كف يف بي ه ال يوهلل، لص اع كف يف املك  ة علل قرال  الك ب ال يكصن 

 مع كفاا باملعىن الفقهة.
املق ب  "؛ يعا تُقام فيه اا اعة، و قا  ص املع  و يففيه اُ مى  ْ يُ ": الشرط اللاليت

ين م،ن لىن منه املرأ ، وكأن الشرط اقامة اا اعة ال اقامة اا عة، و قا الشرط ُيس 
.  ال تليمه اا اعة، بين وُيس لىن منه أيضاا من ال ي خلَّين اع كافه  ال  فرض 

يعا لص جال واحو آاعة علل آ يين امللاح ماشة يف طريق   رال، ف رَّ مبسهوه 
قومي مههصر ال مجاعة تُقام فيه فاع كف فيه من الساعة اللامنة   احاا ا، الساعة 

 حاا يوهلل وال أ  يوهلل.العاشر    ا
اهن  قا الشرط ااا اشُ هط مراعا ا لصجصب اا اعة لئال يكصن االع كاف آ  اا 
ال إيف ا  الح باا اعة الصاج ة حييت وج د؛ وهلقا اآ لىن املؤلف املرأ  فقاح: "

َِّ  المرأةُ   دِ  ِ سْ   مَ  َ سِ " ح  لص كان املسهو ال تقام فيه اا اعة "س دٍ مَ  ففيَ 
 ".هابيتِ 

ما معىن مسهو ال يد  قو خيصر ا حمسان يف بي ه غرفةا أو مصلعاا خيوره للوال  
تكصن فيه آها   الوال  اخلا ة به، فيه مو ف، يو ين فيه اها أرا  ال ع رو، 
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ا  اها أرا  اخللص  بنفسه وال س يهلل والوال  والقهكر، و قا مصجص ،  قا ُيس ل مسهوا
ا باملعىن الل صل مبعىن أحمه مكاٌن أ لكنه ليي باملعىن اال طالحة، مس ال هوا

 السهص  وال ع رو، وأما من جهة اهللكم الشرعة فال يأ ق أحكام املسهو.
 اهن  قا مسهٌو جمازاا ال حقيقةا.

 م،ن حمقر االع كاف  م انتَْ إل  نذر االعتكا  في مس ٍد من المساجد: ■
 يف مسهو  من املساجو فله حال ان:

ن ينقر االع كاف يف مسهو  غي املساجو اللالثة، فيأش : أالحال  اُول  ●
احمسان يقصح: هلل علة، حمقر أن أع كف يف مسهو كقا وكقا يف اهللرَّ  الشرقية، هلل 
علة، حمقر أن أع كف يف املسهو الفالن يف جوَّ ، أو حنص هل ؛ ف ن حمقر اع كافاا 

نقر، وال أب أ ين اليف مسهو  غي املساجو اللالثة فإحمه أب عليه أن يصيُف ب
عليه املسهو القل عيَّنه، وله أن يع كف يف أل مسهو.  قه اهللالة اأو،: م،ن 

 حمقر االع كاف يف كسهو  غي اللالثة.
أن ينقر االع كاف يف مسهو  من املساجو اللالثة، فهقا له  الحال  الثاني : ●

 حال ان:
يف الصفال  ال ش َّ أحمه ُأيئ : أن يع كف يف املسهو القل حمقره، فهقااهللالة اأو،

 بالنقر.
 : أن يع كف يف غي املسهو القل حمقره؛ اهللالة اللاحمية
 فإن كان أفضين منه  هللَّ.  -
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 وان كان  وحمه مل يوهلل. -

 وتط يق هل : 
اها حمقر االع كاف يف املسهو اأقول حرَّره اهلل من أيول اليهص   -

 مسهو يفال ا  ني، فنقر االع كاف يف املسهو اأقول، فاع كف 
 يوهلل وال أ  يوهلل. الن  

 حمقر االع كاف يف املسهو اأقول فاع كف يف املسهو اهللرام يوهلل. -

فاع كف يف املسهو  حمقر االع كاف يف مسهو الن   -
 اأقول ال يوهلل.

فاع كف يف املسهو  حمقر االع كاف يف مسهو الن   -
 اهللرام يوهلل.

" يعا أو الصالةَ قر االع كاف، "" حمهرَ ذَ ن نَ ومَ و قا القل هكره املؤلف بقصله: "
  ر  "الثال  ِ  س ٍد غيرِ أو الصالَة في مَ من حمقر االع كاف أو حمقر الوال  "

-تعا،  "، و  ين يف ع صم كالم املؤلف ه فيهمْ زَ َّْ لم يََ الكالم يقصح: "
 .-وراجعد ك ب اأ  اب ما وجو م حموصا علل  قا والعلم عن اهلل

نة فضين غي اللالثة ك سهو ق ال، عنوحما يف املويمن حمقر االع كاف يف مسهو  له 
مسهو ق ال، فإحمه مسهٌو فالين، الوال  فيه ركع ان يف ق ال تعوح ع ر ، فلص 

 ما تقصلصن  يوهلل. حمقر الوال  يف قُ ال فاع كف يف مسهو الن  
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حمقر االع كاف يف مسهو ق ال   ما تيسَّر، قاح: أع كف يف املسهو اللة جصارحما 
يف ال يد يف حمفي اهللار ،  ا ر كالم اأ  اب   َّة هل ؛ أن الن  يف اهللار  
  :حمفل فضين شُو الر،حين ا، مسهو  اال  قه املساجو اللالثة، قاح

يف شُو الر،حين ا،  ؛ يعا ال يصجو فضينٌ « ِإَل  َ ال َِ  َمَساِجد ُتَشد  الرَِّحاُل ِإالى اَل »
يه و اللالثة شُو الر،حين اليها  ص القل فمسهو  غي  قه اللالثة، فإن  قه املساج

الفضين، ما عوا ا ال فضين يف شُو الر،حين اليها،  قا  ص تفسي اهللنابلة هلقا 
[. يف مسهو  غي اللالثة مل يليمه فيه.  اه

ُ
 اهللوييت ك ا هكره يف ]امل

 ا ن آيقكر محلة اع الية يف بيان ترتيب املساجو اللالثة يف الفضين فقاح: 
 " املسهو اهللرام مسهو مكة.ها الحرافُ فضَُّ وأَ " -

 ." مسهو الن  المدين ِ  س دُ فمَ " -

- " َُ  ". صَ قْ فا

ة، اها " مل يليمه يف مسهو  غي اللالثه فيهمْ زَ َّْ لم يََ ما ااصاب  جصاب الشرط: "
 حمقر االع كاف يف مسهو غي اللالثة مل يليمه فيه فيع كف يف أل مسهو  شال.

إن و من  قه املساجو اللالثة، ماها يقصح املؤلف  " اها حمقر االع كاف يف مسهو  
َُ  نَ يِّ عُ   " اها عنيَّ واحو من اللالثة له حال ان:اُفض

 أن يُعنُي اأفضين. -

 وأن يُعنُي املفضصح. -
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املسهو  " فال يوهلل أن ينقر االع كاف يفونَهفيما دَ  زْ  ُ "لم يَ  فإن عنيَّ اأفضين:
 اهللرام   يع كف يف املسهو الن صل.

ين، أن ينقر يف املفضصح فيهصز أن يصيف، بالنقر يف الفال: الة اللاحمية العكياهلل
 " اها حمقر االع كاف يف مسهو اأقول  هللَّ هسِ كْ ه بعَ "وعكسُ و ص معىن قصله: 

 أن يع كف يف املسهو اهللرام أو يف املسهو الن صل.
 
 
من نذر االعتكا  في العشر اُواخر من رمضان: ■   اآلن االعتكا  زمًنا َ 

  م  أب عليه   صح املع ،كف 

  وم  أصز له اخلرول منه 

" ملين عشر هل اهللهة، والعشر اأوا ر من رمضان انً يَى عَ ا مُ نً مَ زَ  رَ ذَ ن نَ ومَ قاح: " -
ُُ ليَّتِ  ََ ه قبعتكفَ مُ  ََ خَ دَ أو حنص ا، أو ملالا أيام ال شريق، ف   يو ين  " ؛  "ولَ ه ا

ََ ماها يعا  ُُ ليَّتِ  "قب ر    أل آاعة  ق ين غروب الش ي، واحو حمق"  م ولَ ه ا
أن يع كف العشر اأوا ر م  يو ين  ق ين غروب الش ي، ما ت ُرب الش ي 

ه عتكفَ مُ  ََ خَ دَ يف يصم عشرين من رمضان اال و ص يف املع ك،ف،  قا معىن قصله: "
 ََ ُُ ليَّتِ  قب   ".ولَ ه ا
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ر اأوا ر ع كاف العش" ف ن حمقر االهرِ آخِ  بعدَ   َ رَ وخَ وم  أصز له اخلرول  " -
م  خيرل  بعو   ره، ما   ره  غروب الش ي، غروب كي   ر يصم من 

 . قا جصازاارمضان، 
ف ن اع كف العشر اأوا ر ُيس  ،ب له أن خيرل ا،  ال  العيو،  وأما اآ   اباا

 : "اال املع كف ففة ثياب اع كافه".وآ ق معنا يف قصح املوُنف 
 املع كف  روجه من املع ك،ف؛  :المعتك  ننتَْ اآلن إل  خرو  ■

 . اما أن خيرل هللاجة 

 .أو ل ي حاجة 

"  رول منه دى إال لما البُ   ُ كِ تَ عْ   المُ رُ خْ ولم يَ فإن  رل هللاجة ف ا اهللكم  " -
" يش ين نهم دى لما البُ املع كف أيها ا  ص  الكرام ملا ال بُوَّ منه جاحلي، وقصله: "

 الضرور  واهللاجة؛
، فإحمه خيرل. الضرور : -  ملين احمسان اح ال ا، طعام ومل أو طعاماا أ الا

 أو وجو طعاماا لكنه حي ال ا، غيه. -

 
 
 

 ُأعطيكم  ال   أمثَّ : 
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رجيٌن اع كف يف مسهو  واملسهو  قا ليي فيه طعام وال شراب،  .1
ممنصي   صح الطعام والشراب بأل  صر   من الوصر، وبوأ يع كف 

 صت، أصز له خيرل  خيرل.ح  و ين ا، حُو ااصي أ

اها كان  قا ا حمسان يف مكان ملين املسهو اهللرام ا ن، حُيضر اليها  .2
، وعنوك ال  ر اأآص ان: ال  ر واملال -مال زميم-يف عنوك املال 

مصجص  ،  هلل وال أ  فيأش بعض الناو وخيرل أجين أن يأكين ملالا 
كم  روجه  الل م، أرز، أو هللم، أو شةل من  قا الق يين، ف ا ح

ُن اُنسان ه  يْ ل: أنا جسمي متع د عَّ   قا  روٌل هللاجة؛ 
، تقصح: اك ين ال  ر واملال، ما أآ طي ، يشقر عليه هذا ما أستطيا

 يشق عليه ما حمقصح: أصت، ال أصت لكن يشقر عليه. -الحظ-هل ، 

 إذن هذا الفرق بين الضرورة والحاج :
 الضرور  ي تب علل فصا ا لرر. -

هللاجة ي تب علل فصا ا مشقٌة وعنٌد علل ا حمسان فيهصز له أن ا -
 خيرل.

اللاليت ال حي ال أن خيرل، يأتصن اليه بكين الطعام لكنه اش هل حمصعاا  .3
من اهلللصم، يون  يف ىين ملالا يف   ر املوينة، حموف آاعة ه اب 

 ه ُن هذا خرو وحموف آاعة اياب، له أن خيرُل  ليي له أن خيرل؛ 
 .ج من غير حا
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  رول املع كف أيها ا  ص  الكرام يف اع كاف النقر يوهلل أن يُقاح فيه: ال أصز.
 رول املع كف يف اع كاف النفين،  ين حمقصح: احمسان اع كف اع كاف حمفين ما 
 ص حمقر  ين حمقصح: ال أصز أن خيرل  ماها حمقصح  ليسد ع ا   الزمة فنقصح: 

 ، ولكنه اها الع كاف ال يأ  بقلينقط  اع كافه باخلرول، فإها  رل بنيَّة قط  ا
رج  يرج  بنيَّة اع كاف جويو، فيكصن اع كف ملالا يصم    رل   اع كف 

 يصماا   ر ما يف مشكلة، وهكرحما أن االع كاف ليي أقُله حوٌّ.
 أما  رول املع كف ب ي حاجة  لشةل له منه بُو؛ 

 فإما أن يش ط هل  يف حمقر اع كافه. -

 أو ال يش طه. -

ا حمقر قاح: هلل علةَّ حمقٌر أن أع كف العشر اأوا ر من رمضان غي أن أ رل فل 
ا، ا فطار عنو أوال ل، فهنا اش ط وال ما اش ط  اش ط، ف ا اهللكم  قاح 

 ".هطَ شترِ إال أن يَ  نازةً جَ  دُ هَ شْ ريًضا، وال يَ مَ  ع دُ وال يَ املؤلف: "
صح:  طه يف حمقر اع كافه فيقاهن  رول ا حمسان ل ي حاجة  ال أصز اال أن يش

هلل علةَّ حمقٌر أن أع كف العشر اأوا ر اال أن أ رل لكقا وكقا، و ين االش اط 
 و ٌص بالنقر  أو يُعم كين اع كاف  

  اها قلنا: يُعمر كين اع كاف، ال ش  أحمه اها كان يف حمقر فإحمه يكصن لفمثاا، 
ملالا م   ي أن أ رل لإلفطارفيقصح: هلل علةَّ حمقٌر أن أع كف العشر اأوا ر غ

 أوال ل يف ال يد، يكصن لفمثاا  هلل وال أ  
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لكنه يف غي النقر  ين يوهلل الشرط وال ما يوهلل    لص  هللَّ  ين يكصن لفمثاا  
 ص أ الا حميَّة االع كاف ال ُيش ط فيها اللفظ، أليي كقل    ص ها ب يع كف 

   العشر اأوا ر، يعقهو الشرط يف قل ه وال ما يعقهو
كين  قا اهللقيقة ىين تر ر ، ويف غالب ك ب املق ب ما  َّرحصا به، يف ]ا قناي[  
و]املن هل[ وشرحه ا ما  رَّحصا هبقا. يف بعض ع ارات اأ  اب توح علل أن 
الشرط يكصن يف االع كاف املنقور، ويف بعضها ما يوح علل أحمه يكصن يف كين 

يف ]امل ا[ أحمه ح  لص   تعا، اع كاف، وعليه يوح كالم ابن قوامل 
 كان اع كاف غي اع كاف النقر واهلل أعلم.

اط أيها ا  ص  " االش  هطَ شترِ إال أن يَ  نازةً جَ  دُ هَ شْ ريًضا، وال يَ مَ  ع دُ وال يَ قاح: "
الكرام ُأيي لإلحمسان أن خيرل بالشرط ا، غي اأشيال الضرورية واهللاجية، ويو ين 

 يف  قا أمصر:
ا، وال ريضً مَ  ع دُ وال يَ جه ل عض الطاعات ك ا قاح املؤلف: ":  رو اُمر اُول

ط، " فيخرل لعيا   املرض وااناز  اها كان قو اش  هطَ شترِ إال أن يَ  نازةً جَ  دُ هَ شْ يَ 
  قه من الطاعات.
:  روجه ل عض اأمصر الد له منها بُو؛ كإفطاره م  أوال ه  عندنا ص رة أخر 

 ك ا ملَّلنا به.
قا : فإحمه ال يوهللر اش اطها و ة: أن يش ط اخلرول م  شال فهلث أما الص رة الثا

ال يوهلل، أو يش ط اخلرول لل كسرب يوي كين يصمه أو حموف يصمه ها ب يُواوم 
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و يف ه وىلره و كاحمه ويرج  ا، املسهو فُيولة فيه ركعات أو كقا ويقصح: أحما 
 م.مع كف العشر اأوا ر، فهقا الشرط ال يوهللر واهلل أعل

املؤلف  هكره التاسا في هذا البا : هي مسعل  أ ر ال ط  عَّ  االعتكا  ■
وهلل  ال " ما رأيكم لص شرط الصطل يهاعتكافُ  دَ سَ فَ   ٍ رْ في فََ  اَ طِ وإن وَ بقصله: "
 دَ سَ فَ   ٍ رْ في فََ  اَ طِ وإن وَ ، وهلقا قاح: "ُن هذا يُنافي االعتكا يوهلل؛ 
 ".هاعتكافُ 

كن وطل  ون الفرل ال حُيك،م بفسا  االع كاف، لو ا ر تقييوه يف الفرل أحمه لص 
 املق ب فيه تفويين؛

 فإن وطل  ون الفرل فأحميح فسو اع كافه. -

 وان مل يُنيهح فإحمه ال يفسو. -

 َر ِ ه بالُْ شتغالُ ا ب  حَ تَ سْ ويُ فقاح: "  م ختم البا  بما ُيستَحب لَّمعتك : ■
والطاعات من  ٌقر،ب"، ُيس  ب لل ع كف أن يش  ين باليهِ نِ عْ ما ال يََ  واجتنا ُ 
، والوال ، وتالو  القر ن، واج ناب ما ال يعنيه، و قا من اأمصر ههكر اهلل 

امله ة الد ين  ة أن تُفه،م؛ أن االع كاف ليي معناه أن تن قين من الُسكىن، يف 
بي   ا، الُسكىن، يف املسهو، ليي  قا  ص حقيقة االع كاف، بوح ما كند 

ناو  املسهو، بوح ما كند يف بي   ال ي أهَّم الآاكن يف بي    رت آاكن يف
من  وكايف الناو شرَّك، ال عيو  ار مع كف يف املسهو بإزعال للناو، وي َّخق 
املسهو بعض الناو ي َّخق املسهو يمثن حمفسه مع كفاا وأعين املسهو كأحمه جملي 
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شال لأو الوالة ف هو أحمه يف أربعة وعشرين آاعة ا اثلَّطال يد، اجمللي أو 
 والقهص ، ووآاحلين ال صا ين، واملكاملات. 

ورمبا كان االع كاف القل ُشرهي لقط  اخلالحلق ك ا يقصح ا مام ابن رجب 
  ،يف ]لطاحلف املعارهف[، قاح: "االع كاف  ص قط  العالحلق عن اخلالحلق

واالتواح خبومة اخلالق، أو ال فررغ لع ا   اخلالق" قاح: بوح ما يوي االع كاف 
طاي عن اخلالحلق يوي أيام االع كاف  ة أيام ال عاُرف علل الناو، وأيام لالحمق

الييارات، وأيام اهللوييت م  الناو، وال صا ين االج  اعة، ف وي فيها االع كاف 
 ل صثيق العالحلق م  اخلالحلق، فهقا ال ش  أحمه ليي  ص املقوص  لالع كاف.

حمافعاا،   علَّ ه عل ااأن يُفُقهنا يف الوين، وأن أعين ما حم حمسأح اهلل 
 ولصجه  الواا، و ينَّ اهلل وآلَّم عين حم ينا ى و ، وعلل  له و   ه أمجعني.

ا حم وأ يف )ك اب املناآ (، وحُناوح أحمنا ق ين ا جاز   قه اجاز   ان شال اهلل غوا
اأآ صي حمكصن احم هينا من الع ا ات، وبعو ا جاز  حم وأ  رو ان شال اهلل يف 

 ، من شال أن ينورف فله هل .بإهن اهلل  )ك اب املعامالت(
 : َّاُسو 

َال  [31:33:34: ]س

اها اع كف يف مسهو  ال تُقام فيه اا عة، و لَّين اع كافه يصم مجعة   ال  ا :
 فإحمه خيرل لوال  اا عة وال ينقط  اع كافه بقل ،  قا  روٌل ملا ال بُوَّ له منه.

 * * * 
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َال ف يف  قا املسهو موَّ  اقامد فيه عنو  :  ين يوهلل قصح: حمصيد االع كاس
 كين   صٌح ا، املسهو 

 ال أ رل، واهلل أعلم. ال  ا :
* * * 

َال : يقصح: ما آ ب تفريق بعض اأ  اب ملن بلغ أثنال الويام والوال   س
 قه حماقشنا ا م  بعض املشاحلخ: ملاها قاح اأ  اب: ان من بلغ يف أثنال الوال  

 مرَّت علينا  فعليه أن يُعيو الوال  
ها ها في وقتِ ها أو بعدَ في أ نائِ  غَ ََّ بََ  ف نْ  قه يف أوح ك اب الوال : " ال  ا :

". أما يف الوصم فال يليمه الوصم، ويف اهللىل ال يليمه اعا   اهللىل بين يوهلل أعادَ 
حهره وُأيئ عن حهة ا آالم، وآيأش معنا يف أوح )ك اب اهللىل( أحمه ُأيئ 

بلغ ق ين الصقصف بعرفة أو يف الصقصف، أثنال الصقصف فإحمه عن حهَّة ا آالم اها 
 يوهلل حهره وُأيئ عن حهَّة ا آالم.

 * * *   
َال  : ما الفرل س

قاح بعض املشايخ: لعين الفرل أن الركن  نا مس وام، وأما الوال   ال  ا :
 فالركن فيها فاحلد؛ 

 ما معىن الركن مس وام 
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م بعو ال لصغ وال أ  مس وام بعو ال لصغ، ركن الوصم ما  ص  ا مساك و ص مس وا
ا حرام اها بلغ ق ين الصقصف بعرفة أو أثنال الصقصف بعرفة ما القل فاته من أركان 
اهللىل  فاته شةل  ا حرام  هلل وال أ  ا حرام حميَّة الو صح يف الُنُس ، و ص 

فات، و مس وام وال غي مس وام  مس وام، خبالف الوال  فإن تك ي  ا حرام ركن 
 ووق  كلره أثنال الوه ا.

 * * *  
َال  : ما الفرل بني قصح اأ  اب: ال ُيس  ،ب وُيكر،ه س

ال ُيس  ،ب ليي بالضرور  اث اٌت للكرا ة، ليي بالضرور  أن عوم  ال  ا :
االآ   اب يُل د الكرا ة  ملالا يقصلصن يف الوال  ق ين امل رب يقصلصن: ال 

 ال ليسد مكرو ة، املع  و أ ا م احة.ُتس  ،ب،  ين معنا ا مكرو ة  
* * * 

َال  :  ين ي كلَّم املؤلف عن اهلهر  وأحكامها يف ك اب ]زا  املس قنه [ س
ال يف )ك اب ااها ( ي كل صن عن بعض أحكام اهلهر ، أما يف ]اليا [  ال  ا :

 ما تعرض هلا.
   * * *  

َال  : الرطصبة الد  رل من فرل املرأ  تنقض الصلصل س
عنوحما قاعو  يف حمقض الصلصل، اف  هلل  احب ]اليا [ ال اب بقصله:  ال  ا :

 ينقض ما  رل من آ يين، أل شةل؛ لص حول  رجد من الس يين حمقضد.
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القكر  يَّ موقو هُكهر أ ا مل  رل من ورل ال صح القل  ص م وين بامللاحمة وااا ُ رل 
 امل وين بالرحم.

  يين ينقض الصلصل عنو م.ما عنو م تفريق،  ة  رجد  ارل من الس
 * * *  

َال  : ما املقوص  باملكروه يف املق ب س
املكروه اها أُطلهق يف ك ب امل أ رين فُيا  به كرا ة ال نييين ال كرا ة  ال  ا :

ال  رمي، عنوحما يف املق ب ال يقووون بالكرا ة كرا ة ال  رمي اال يف النا ر جوًّا، 
م الكرا ة  امل أ رين ال يريوون اال كرا ة حما ر،  هلل يا شيخ  ما احم  هد أحكا

 ال نييين،   يهلل يا شيخ   قا بالنس ة للكرا ة.
وان كان بعض املقا ب كاهللنفية قو يُطلقصن الكرا ة كلياا ويُريوون هبا كرا ة 
ال  رمي، وهلقا ين  ه ا حمسان، ال يُفد ا حمسان من غي مق  ه، وهلقا بعض العل ال 

ه ال ا ُآئهين ا حمسان يُفد ب ي مق  ه قاح: اها أف  ب ي مق  منعصا، ابن بوران مل
 يعرهف تفا يين املسألة.

: واحو ما يعرهف ا طالحات اهللنفية، أس  ك اب عنو اهللنفية ويُفد  ف هو ملالا
الناو يقصح: مق ب اهللنفية كقا أحمه مكروه وليي  رام، ويك شف بعو حني  من 

   قا املصل   ص كرا ة ال  رمي.الو ر أن ا طالحهم يف الكرا ة يف
 * * *  
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َال :  ين أصز أن يسهو املوُلة علل شعر م ول علل ج ه ه، ما تقصلصن  س
 شعر م ول علل ج ه ه وآهو عليه يوهلل آهص ه وال أ 

يوهلل، قاح  احب ]اليا [: "ولص م  حاحلين  ليي من أعضال آهص ه"،  ال  ا :
 والشعر ليي من أعضال السهص .

 * * *  

َال  : ان احمقط  االع كاف املسنصن  ين يؤجر علل ما فات س
  ال  ا :

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ) -

 .[133]ا آرال:( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) -

 .[195] ح ع ران:( ڀ ٺ

 ما عا غي  قا ااصاب.
 * * *  

َال  :  ين الكالم والل ص يُ طهين االع كاف س
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لفقهة أ، يعا ملالا لص حمقر أن يع كف وجلي أما االبطاح باملعىن ا ال  ا :
للقهص  وآصاليف  ين أب عليه أن يقضه أو عليه كفار  أو شةل وال  الص 

  رل من العهو   مبعىن أحمه قو وىفَّ بنقره؛
 من الناحية الفقهية وىفَّ بنقره. -

 أما من جهة فصات اأجر فإحمه قو يفصته شةٌل عمثيم. -

 * * *  
َال  ك  ة و ة  ا ين املسهو  ين يُعور مع كفاا : من اع كف يف املس

حمعم ولكن اأ  اب يس   صن لل ع كف االحمش اح بالطاعات  ال  ا :
القا ر ؛ كالقهكر، وقرال  القر ن، والوال  ال بإقرال العلم،  كقا، يقصلصن: اقرال 

ُن االعتكا  مبناه عَّ  انْطاع العلم ليي مما ُيس  ،ب يف االع كاف؛ 
 .، وال فررغ لع ا   اخلالق الئَاُنسان عن الخ

 * * *  
َال  : ما الوليين علل اآ   اب ال  اب  يف قضال رمضان س

 الوليين علل  قا:  ال  ا :

 .[46]املاحلو : (ھ ھ ے )

 .[21]اهللويو:(گ گ گ ڳ ڳ)



1262 
 

وحنص هل  مما يوح علل امل ا ر ، ف  ا ر  ا حمسان بالوصم أن يوصم ا حمسان كلها 
 ضين من غيه.م  ابعة  قا  ص أف

 * * *  
َال  امةه خالنر   ُ لن بم،  مُ رُ تعا،: "وحي،ن  : يقصح: ما املقوص  بقصح املؤلف س

 ه"  ه ا، ف،  دن ل،  ، هبا فقط ان و،  رُ طه فن ويمُ 
 قلنا: النخامة له  صرتان، اجعلص ا ثالثة  صر: ال  ا :
 الوصر  اأو،: أن خُيرهل النخامة يف منويين   اهلل يعافينا واياكم يرج  -

وي  لعها، فهقا ما حك ه  ملين م،ن أ ق طعاماا وأكله، ملله يف الفهطر 
 ال يف... واال  قا أق هلل ك ان.

اللان: أن ي  ل  النخامة من  ا ين ااسم ما  رجد ح  ا، الفم،  -
 من  ا ين الوماغ فهقا ال يفُسو  صمه.

م فاللاليت: ان خُيرجها ا، الفم   ي لعها، توين ا، الفم   ي لعها، ال -
 من اخلارل وال من الوا ين  من اخلارل.

 اهن اها و لد ا، ف ه   اب لعها فسو  صمه.
 * * *  

َال  : يقصح: قط  النفين ال يليم ا متام، و ين حيرم القط  س
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قلنا: ال حيُرم قط  النفين اال يف اهللىل والع ر ، ولكن ُيكره ل ي غرض   ال  ا :
   يهلل.

 * * *  
َال  [.22:33:13]: س

اها مات وعليه  صم رمضان ال ُيس  ،ب قضاؤه عنه وال يوصم أحو،   :ال  ا
 ال ُيشر،ي أ الا علل املق ب، ط عاا املسألة  الفية لكن املق ب  قا  ص.

 * * *  
َال  [.12:23:13]: س

 ال أ رل، اهلل أعلم. ال  ا :
 * * *  

َال : يقصح: حضرت  من السص ان ق ين يصمني وأ يد الع ر ،  ين أصز أن س
 أع ين ع ر ا أ رم لصالول امل صىف 

أحما أقصح  احل اا: مساحلين الف صم ُيسأح عنها قسم ا ف ال ولكن حنن يف  ال  ا :
 ُن هناك قسم مخص  لإلفتا  في الحَرفجملي توريي  ال يف جملي اف ال؛ 

 .م ج د
 * * *  

َال  : يف آ  العصر   ين اها حمسة قورته عليها فولَّل  ين يُعيو س
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 أ رل اهلل أعلم. ال ال  ا :
 * * *  

َال :  ين كفار  اا اي يف  ار رمضان تل د اها جام  ولص مل يُنيهح  ما ااصاب س
 يا مشايخ 
حمعم، ا حمياح ليي شرطاا يف ث صت حكم اا اي، ا حمياح ليي شرطاا ال  ال  ا :

يف وجصب ال سين فيىل بالُ سين ولص مل يُنيح، وال يف وجصب اهللو فُي ،و ولص مل 
ح، وال يف فسا  الوصم فيفسو  صمه وان مل يُنيح، وال يف فسا  الُنُس ، فسا  يني 

 اهللىل اها جام  ق ين ال  لرين اأوح، كلَّها.
 * * *  

َال  : أُريو أن أقيم...  قا يسأح عن كيفية الوراآة وكقا.س
 واهلل  قه ترج  فيها ا، ااهات ال علي ية املصجص  . ال  ا :

 * * *  
أن يُعُل نا ما ينفعنا، وأن أعين ما تعلَّ ناه عل اا حمافعاا  حمسأح اهلل 

 ولص وجهه  الواا، و ينَّ اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.
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 الدرس السابا والعشرون

اته.  السالف عَّيكم ورحم  اهلل وبَر

بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل ر  العالمين، وصَّ  اهلل وسَّىم عَّ  
 نبينا محمٍد وعَّ  آله وصحبه أجمعين.

 أمىا بعد ...

نفعنا مبا ي يُعُل نا ما ينفعنا، وأنن  يُفُقهنا يف الوين، وأنن  أنن   فنسأح اهلل 
 .هيييوحما عل اا حمافعاا، وع الا  اهللاا احمه ول هل  والقا ر علي علَّ نا، وأنن 

اب وقفنا علل بوكنا قو و لنا يف الورو املالة ا،   ر باب االع كاف و 
 املناآ .

اهلل و هلل رب العاملني والعاق ة لل  قني وال عووان اال علل المثاملني، و لل اهلل 
 وآلَّم وبارك علل حم ينا ى و  وعلل  له وأ  ابه أمجعني.

 اللهم اغفر لشيخنا ولصالويه ولل سل ني يا رب العاملني.
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  ِ اسِ نَ مَ الْ  َتا ُ 

عَّ   ةً رى ه مَ ُمرِ ي عُ ف الْادرِ   ِ َّى كَ مُ الْ  الحرِّ  مِ َِّ سْ مُ َّ  الْ ع واجبانِ  مرةُ والعُ  الَحج  
ََ  مرةِ في العُ و  رف َ بعَ  والصَِّبا في الَحجِّ  وال ن نُ  ق  الرِّ  ، ف ن زالَ رِ  ْ فَ الْ  ها  افِ طَ  قب
 ه الَر  ُ نَ كَ مْ أَ  نمَ  ، والْادرُ اًل فْ نََ  دِ بْ والعَ  هما من الصبيِّ َُّ عْ ا، وفِ ضً رْ فََ  حى صَ 
  ِ الشرعيى  لنفْاتِ وا ال اجباتِ  قضا ِ  ه بعدَ َِّ ثْ مِ لِ  نِ يْ حَ اًدا ومَر بًا صالِ ز  دَ جَ ووَ 

َُ  والح ائجِ  ن مَ  ْيمَ ه أن يُ مَ زِ ه لَ ؤُ   بَُرْ جَ رْ ال يَُ  ضه رَ أو مَ  ره بََ ه َِ زَ  َ عْ ، وإن أَ  ِ صَّيى ا
، اُحرافِ  عدَ ب يَ  فِ عنه، وإن عُ   زئُ ا ويُ بَ جَ عنه من حي  وَ  رُ عتمِ ويَ  ج  حُ يَ 
عَّيه عَّ   فُ رُ حْ ن تَ ها أو مَ ها وه  زوجُ مِ رَ حْ مَ  ج دُ وُ  ه عَّ  المرأةِ ج بِ ل ُ  طُ شترَ ويُ 

 ه. تِ ََ ِر ا من تَ جَ رِ خْ اه أُ مَ زِ ن لَ مَ  ، وإن ماتَ باحٍ مُ  أو سببٍ  بٍ سَ بنَ  التعبيدِ 

 ". ِ اسِ نَ مَ الْ  َتا ُ ت،عا،: " قاح املون،ف 

 و قا  ص الك اب السا و، ما الك ب الد آ قد معنا 

 :ك اب الطهار .  اأوح 

 . الوال   

 .ااناحلي   

 . اليكا   
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 .الويام   

و قا  ص ك اب املناآ  و ص الك اب السا و من ك ب  قا الك اب و ص ك اب 
ِنِا[ ْْ ِنا ِفي ِاْخِتَصار الُم ْْ  هين أمحو يف الفقه علل مق ب ا مام امل ]زَاد الُمست

 تعا،. بن حن ين 

تا  المناس  يذ  َل  وفي هذا التب يبَ  تعال  المسائَ  َر الم
 اآلتي :

: حكم اهللىل والع ر ، ط عاا املناآ  يو ين ك ها ثالثة أشيال المسعل  اُول  -
حتها المناس  يدخَ ت" ومل يقين ك اب اهللىل،  ِ اسِ نَ مَ الْ  َتا ُ املؤلف قاح: "

 تعا، أحكام كين  منها. ، وآيقكر املؤلف الحج والعمرة والذبائح

  يب:فبدأ تحت هذا التب

: ب يان حكم اهللىل والع ر . -  أوالا

   شروط وجصب اهللىل والع ر . -

   و ة املسألة اللاللة بيان حمصي  قا الصجصب من جهة ال كرار. -

 ومن جهة الفصر و قه املسألة الرابعة. -
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املسألة اخلامسة ت ي  فة اهللال يف شروط الصجصب، شروط وجصب اهللىل ملالا  -
 يف اهللىل و ص ع و   ع ق، أو شري فيه ملالا و ص جمنصٌن  منها اهللرية، لص شري 

عقين و كقا ف ا اهللكم    تفويين  قه الشروط من جهة كص ا شروطاا للصجصب 
 فقط أو  ة شروٌط للصجصب م  ا جيال أو الصجصب م  الو ة أو حنص هل .

صاجب ا ال  املسألة اأ ي  و ة م،ن مات اها مات م،ن ليمه اهللىل أو الع ر ، ف  -
 يف ترك ه.

 ".واجبانِ  مرةُ والعُ  الَحج  بوأ أوالا ب يان حكم اهللىل والع ر  فقاح: "

انِ  َََََََ ب َرُة َواجََََََِ مََََََْ ََََََُ ََََََع ج  َوال ََََََحَََََََ  ال
 

َ انَ   اَل تَََََََ رىًة بَََََِ ِر مََََََ مَََََْ ي الَََََعَََََُ  فَََََِ
اَلفٍ   ْرِط ِإسََََََََََََْ رِّيَََََى ٍ   ِبشَََََََََََََ َذا حَََُ َََََََ 

 
يََََََى ٍ   َََََََِّ ْدرَِة جَََََََ َََََََُّ ُغ قََََََُ ََ بَََََََُ َََََََْ  عََََََ

  قه مخسة شروط. 

فيها  "، وأحياحماا بعض امل صن يكصنواجبانِ  مرةُ والعُ  الَحج  عا،: "ت،  قصله 
ع ار   ص منت منلصر لكن فيها ع ار   ة شطر بيد مصزوحمة ملين قصح املؤلف: 

ا "، فهقا شطر بيد  علل  ر الرجي، ومن الطريف يف  قواجبانِ  مرةُ والعُ  الَحج  "
 هل . أبصاب   تركدأحما شرعد قوأاا يف حممثم و ور ال  رير حممث د منه 

 ف ن الطريف أحما جئد يف باب الع صم ا، قصح  احب و ور ال  رير يقصح: 

هُ  يََغََََََ ه تَََُخصَََََََََََََََ  مََُ ِف صَََََََََََِ َََّعََُ   َولََِ
 

رِهُ   يََْ ي غَََ ازه فََِ يَََََُه مَََ ََََََ ً  فََِ يََََََََْ ََِْ  حَََ
 فل ا أتيد أحممث ها وجو ا منمثصمة جا ي  فقلد: 
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هُ  يََغََََََ ه تَََُخصَََََََََََََََ  مََُ ِف صَََََََََََِ َََّعََُ   َولََِ
 

يَََََُه   ً  فَََِ يَََََََََْ َََِْ  ا نصَََََََََََََََهوهَََََذحََََ
 يعا ما ز ت عليه شةل. 

"، اهللىل والع ر  واج ان لكن  ين  ا واجبانِ  مرةُ والعُ  الَحج  : "قاح 
واج ان يف رت ة واحو  يف الصجصب وال ال  تقكرون يف أوح الوروو قلنا لكم ان، 
املساحلين علل رتب منها مساحلين امجاعية، ومنها مساحلين  الفية،  نا املؤلف يقرر 

 ر  واج ان، فهين وجصب اهللىل ووجصب الع ر  آصال وال و لف أن، اهللىل والع 

اهللىل واجٌب با مجاي ال  الف بني العل ال يف وجصب اهللىل، وأما الع ر  ففيها 
لكن المذهب أنم الحج  الٌف مشهصر  ين الع ر  واج ة أو ليسد واج ة، 

 ص أمٌر و  "، فهقا امجاي بني العل ال ال  الفالَحج  ، أما قصله: "والعمرة واجبان
 معلصٌم من الوين بالضرور ، وأما الع ر  ففيها  الٌف مشهصر.

اها ث د أن، اهللىل والع ر  واج ان ف ا شروط  قا الصجصب   ين واج ان علل كين 
 أحو وال  ناك شروط 

َل  الشروط وهي أربع  شروط )شروط وج   الحج والعمرة(: ر الم  سيَذ

 رل مِ َِّ سْ مُ الْ  قا الشرط اأوح ""، مِ َِّ سْ مُ عَّ  الْ  واجبانِ : قاح: "اُول  "
لمسَّم ابه الكافر، فالكافر ال أب عليه اهللىل وال يوهلل منه؛ وهلقا حمقصح يف قصلنا: 

،  قا الشرط اأوح و ص ا آالم فال يوهلل اُسالف شرط وج ٍ  وشرط صح ٍ 
 من كافر وال أب عليه.
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 كص ا ،"، واهللرية الد تقابين الرل شرط وجصب ويضاف االحرِّ : "الثاني 
شرط وجصب أ ا شرط اجيال،  قه الشروط كلها شروٌط للصجصب لكن ينضاف 
ا، الصجصب الو ة ملالا يف اش اط ا آالم، ينضاف ا، الصجصب ا جيال يف 

 اش اط اهللرية.

 ، أن، أنم َمن حج سْر عنه الطَّب: المراد باُجزا  هناما معىن ا جيال  
 آالم(، فإها قلنا اهللرية شرط اجيال  معنا ا اهللىل واجب مر  يف الع ر )حهة ا

أن، الع و لص حىل مل يسقط عنه الطلب القل  ص حهة ا آالم، يعا ال جتيئ 
 عن حهة ا آالم، ما ور  هل   اها ع ق فعليه حهٌة أ رم.

   شرطني  "، وال كليف ي ض ن ِ َّى كَ مُ الْ ي ض ن شرطني: "الشرط الثال
  ا:

 ال لصغ. -

 والعقين. -

 بُوَّ أنن حمفضين بينه ا العقين شرط وجصب وشرط   ة  فال يوهلل من اجملنصن، وال
وأما ال لصغ فهص شرط وجصب  وشرط اجيال ، يعا شرط وجصب ال أب اهللىل علل 
الو ، شرط اجيال الو  اها حىل   بلغ فعليه حهٌة أ رم، و ين ال لصغ شرٌط 

 ا. يكن ممييا للو ة  ليي شرطاا للو ة، فيوهلل اهللىل من الو  ولص مل
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ا ال  ييي شرط  و قا  الف اأ ين، فكين الع ا ات ال توهلل اال من امل يي، وااَّ
  ة يف غي حهة  وغي ع ر ، فالع ر  واهللىل يو ان من غي امل يي،  قا 

 الشرط اللاليت والراب .

 والقور  حمصعان وآيأش هكر ا:الْادرِ : "الخامس ،" 

 قورٌ  ماليٌة. -

 وقورٌ  بوحمية. -

 ج   فَّيست شرطًا ل الْدرة البدني  أما، شرطه ل ج   الحج ْدرة المالي :ال
، وبنالا علل  قا لص  الحج وإنىما هي شرطه ل ج   السعي أو ل ج   اُدا 

كان ا حمسان مسل اا حراا مكلفاا قا راا مباله عاجياا ب وحمه  ين  ص واطٌب باهللىل  
يمه أنن حمه يليمه السعة، لكن يلحمعم واطٌب باهللىل لكن ال ليي واط اا مبعىن أ

ا قومناه  نا ل يان  يوف  من ماله ملن حيىل عنه ويع  ر وآيأش هكر هل ؛ وااَّ
 تفويين الشروط.

 قه الشروط اها كققد فإن، اهللىل واجٌب والع ر  واج ة، لكن  ين  قا الصجصب 
 علل ال كرار 

، وهكروا وال كرار للصجصب ، واأمراُمر يْتضي التكرار أنم : الْاعدة اُص لي 
[ القضال 39:33من مجلة المثصا رل: الفصر والصجصب يف اأوامر تكراره يف ]

 [ كقا ا جيال.39:35والنهة عن ]
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ي فاهاا اأ ين يف اأمر عنوحما أحمه لل كرار، فهين اأمر باهللىل كقل  ما ااصاب  "
 ".ةً رى ه مَ ُمرِ عُ 

ه يف الع ر، و قا القل أوج ه علياهاا ال أب اهللىل والع ر  علل ا حمسان اال مر ا 
الشري بأ ين الشري، لكن قو أب أكلر من مر  وآيأش هكر  قا يف مصال  لكن 

 بس ب  من املكلف ال بأ ين الشري، بس ب  من املكلف:

 اما لنقره، حمقر أنن حيىل فيهب الصفال بنقره. -

هة هللأو بإ الله باهللىل ك ،ن جام  ق ين ال  لين اأوح وجب عليه أنن ي م ا -
الفاآو ، ووجب عليه قضال  قه اهللهة، فصج د عليه حه ان ال بأ ين الشري 

 لكن بس ب  من حمفسه.

 قا بالنس ة لل كرار، بالنس ة للفصر اها كققد شروط الصجصب في : مسلم، 
حر، مكلف، قا ر، و ار عنوك فر ٌة وقورٌ  وامكاٌن أنن كىل يف  قا العام، 

ي ة أو الد بعو ا ثالث آنصات، فهين أصز ال أ لكن رأيد أحم  كىل السنة القا م
 ". رِ  ْ فَ عَّ  الْ وال واجٌب علل الفصر، ماها يقصح املوُنف  "

، ال بُوَّ " يعا: ال أصز ال أ يرِ  ْ فَ عَّ  الْ اهاا وجصب اهللىل علل الفصر، ما معىن "
 أنن كىل يف أوح آنة  اك  لد في  الشروط م  ا مكان.  

اها ت يت  فة اهللال من كصحمه مسل اا حراا  ا البا :الخامس من مسائَ هذ
مكلفاا قا راا ا، لوه، أو من لو  قه الشروط اليها بأنن كان ملالا شري يف اهللىل 
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و ص ع ٌو،   أع ق أثنال اهللىل، أو شري يف اهللىل و ص  ون ال لصغ فنام ليلة مىن 
كين  صر     كم يفوبلغ أثنال اهللىل، أو شري يف اهللىل و ص جمنصٌن   عقين، ف ا اهلل

 من  قه الوصر 

ط عاا حمن  ه  نا ملاها مل حم كلم عن العاجي اها قور أثنال اهللىل  أن، القور  ليسد 
شرطاا للو ة وليسد شرطاا لإلجيال، لص حىل العاجي حهه   يهلل وال ال  
  يهلل، لص حىل العاجي حهه جميٌئ عن حهة ا آالم وال ال  جميئ عن حهة 

 حم كلم عليه.ا آالم فال حاجة أنن 

 عندنا إًذا  الث ص ر:

  : ق الع و "، بأنن ع ق  الرِّ  ف ْن زالَ هكر ا املؤلف بقصله: "الص رة اُول
 أثنال اهللىل  قه الوصر  اأو،.

  وزاح اانصن، م،ن يوصر لنا  صر  زواح اانصنوال ن نُ : "الص رة الثاني ،" 
صر  هل   زاح جنصحمه  ما   الد أكن أنن ينط ق عليها أن، احمسان شري يف اهللىل  

 ة ع ار  املؤلف تعطة  صر ا ولكن  قه الوصر  ليسد مرا  ، ف ا  ة الوصر  
 الد 

يقصح: لص أن، شخواا شري يف اهللىل و ص عاقين،   ُجنَّ،   أفال،  صر  أ رم: 
ا عرفة عقين و ص يف مىن وك، ،ين  م،ن ه ب م  أ له و ص جمنصن ملا أتل ليلة مىن وغوا
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ال جمنصن بلغ ق ين عرفة، واآ  ر به اانصن، الو   ون ال  ييي عاقين و  اهللىل،   ٌ 
 غي عاقين  غي عاقين.

يعا ا ن لص أن، طفالا ع ره مخسة أيام يف فرل جمنصن وال عاقين  كلهم آصال غي  
عاقين، يوهلل اهللىل عنه وال ال  يوهلل اهللىل عنه يف املق ب، لص أن، ال شخيص 

، ماها آيقصلصن فيه  ال أ رل، ماها يُقاح الط  قاح  قا جمنصن فاقٌو ل لعقين ملالا
فيه  قا الو ، وانن كان ملين  قه الوصر  ي عو أنن ي لغ؛ أن،  قا حمف لها يف 
رم به ق ين ال  ييي، وبقة ىرماا عو        ون ال  ييي اال أنن حمقصح: احمه أحرم أو ُأحه

 ين.آنصات،  ص جالي يف بلوه ىرم، علل كين حاح ك ال ل أم

 أفاق "ب نْ يف ]الروض[ قاح:  لكن الوصر  الد هكر ا الشيخ منوصر 
يعا اجملنصن قلنا العقين شرٌط للو ة وال لم يكن محرًما"،  إنْ  وأحرف الم ن ن

 ال  شرٌط للو ة، احرامه   يهلل وال غي   يهلل  احرامه غي   يهلل.

ي هقا احراٌم غفلهقا حمقصح: اها أفال اجملنصن فإنن كان قو أحرم حاح جنصحمه، ف
   يهلل فال بُوَّ أنن حيرم، ا ن عرفنا الوصر .

  بإنن بلغ الو  و ص ىرٌم.والصَِّبا: "الص رة الثالث ،" 

 قه ثالث  صر ما حك ها  عنوحما ال  يت يف حك ها يف اهللىل وال  يت يف  
 حك ها يف الع ر ، حمريو اهللىل   الع ر .

 أما الحج فَّه حالتان: 
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  حيوين  قا ال  ي من الرل ا، اهللرية، أو من اانصن : أنن الحال  اُول
ا، العقين، أو من الو ا ا، ال لصغ، أنن حيوين هل  و ص يف عرفة أو ق ين عرفة، 

  قه حالة.

  أنن حيوين هل  بعو  روجه من عرفة، ف ا اهللكم  قاح الحال  الثاني :
 قه مسألة اهللىل  "،رف َ بعَ  والصَِّبا في الَحجِّ  وال ن نُ  ق  الرِّ  ف ْن زالَ املؤلف: "

آيأش جصاب الشرط  هلل فرلاا فإحمياح الرل و ص بعرفة  هلل فرلاا، هلا مفهصم 
 مصافقة  ومفهصم والفة:

ومفه ف  ،أنه ل  زال قبَ عرف  صح فرًضا من با  أْول : أما مفه ف الم افْ 
 .،  قا  ص مفهصم كالم املؤلفأنه ل  زال بعد عرف  لم يصح فرًضا: المخالف 

 لمذهب يْيدون هذه المسعل  بْيدين: وا 

  القيو اأوح: أال يكصن قو آعل ق ين وقصفه بعرفة، فإنن كان قو آعل
وي وصر أنن يكصن قو آعل وال ال  ي وصر أنن يكصن قو آعل ق ين وقصفه بعرفة 

 بأنن طاف طصاف القووم،   آعل آعة اهللىل، وآعة اهللىل ركٌن عنوحما.

ال يوهلل  صفه بعرفة ف عو السعة لص بلغ أو ع قفيقصلصن: انن كان قو آعل ق ين وق
حهه فرلاا، ما تقصلصن لص آعل اجملنصن لص كان جمنصحماا اف ض أحمه أحرم عاقالا   
ُجنَّ، اانصن ال ي طين ا حرام، يوهلل اآ وامة ا حرام م  وجص  اانصن، لكن ال 
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ه  ب يوهلل اب وال ا حرام حاح وجص  اانصن، فهال وآعل  ين  قا السعة مع وٌ 
 جمنصن ه ب آعل بني الوفا واملرو  ال يع و به. 

: أال يكصن قو آعل،  قا قيٌو أعين ع ار  املؤلف إًذا الْيد اُول في المذهب
غي ماحمعة، فإن، املؤلف  ا ر ع ارته أحمه اها ع ق بعرفة  هلل فرلاا ولص كان قو 

 آعل، لكن  قا القيو خيرل بعض ما أ  له كالم املوُنف.

    ر يو ين بعض ما أ رجه كالم املوُنف: و ص أحمه لص ع ق لص يف قيو
زاح رقه أو زاح   اه بعو عرفة )بعو  فعه من عرفة(، ف فهصم كالم املؤلف أحمه ال 
يوهلل فرلاا، لكنهم قالصا:  قا مقيٌو بإها مل يرج  فيقف، فإنن كان قو  ف  من 

ا أو حراا  هلل ة بال ا عرفة،   زاح جنصحمه أو زاح رقه أو زاح   اه فرج  ووقف بعرف
 فرله.

يعا لص  ،أنم السعي ال يشرع تكراره: الفرق بين اُمرينما الفرل بني اأمرين  
أحمه آعل ق ين الصقصف، فرج  وآعل يولهلل وال ال  ال، قالصا: السعة ال يشري 
تكراره يف اهللىل، اهللىل ركنه السعة مر  واحو ، لص آعيد مرتني  قا غي مشروي  

، وأما الص  قصف بعرفة فإحمه ال يُقاح الصقصف مر ا واحو ، بين الصقصف ُيس وام أ الا
جتلي يف عرفة آاعات، ممكن واحو جلي آاعة، وواحو جلي آاع ني، وواحو 

 جلي ثالث آاعات، ووق ه كين يصم عرفة أربعة وعشرين آاعة ك ا آيأش.

قا الرجين ، فهعندنا في المذهب أنم وقت ال ق   بعرف  أربع  وعشرين ساع 
ص أحمه  ف  ورج   هلل حهه فرلاا وال ال   هلل حهه فرلاا،  ب أحمه ما  رل ل
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من عرفة وبقة فيها ا، الليين ف لغ فيها،  هلل فرله وال ال   هلل فرله، ح  لص 
طاف  الطصاف طصاف قووم ُآنَّة، يعا يقصح: لص كان قو طاف ق ين الصقصف 

ُنم ن ؛   ال أبعرفة طصاف القووم فقط ف ا رأيكم  ين  قا أن  من   ة فرله
 .   ط ا  الْدوف ُسنى 

 ب أحمه ليي مصجص  أ الا  ين  قا يؤثر  ال يؤثر، انن كان قو آعل ال يوهلل 
 فرله، يك ين حه ه لكنها حمافلة وال جتيؤه عن حهة ا آالم، و قا مسألة اهللىل.

"، اضً رْ فََ  حى صَ   َ رفبعَ  والصَِّبا في الَحجِّ  وال ن نُ  ق  الرِّ  ف ْن زالَ قاح املؤلف: "
 وانن زاح بعو عرفة مل يوهلل فرلاا اال اها رج .

ََ  مرةِ وفي العُ حمأش ا، الع ر  ما اهللكم فيها  "  "، الع ر  اضً رْ فََ  حى ها صَ  افِ طَ  قب
النمثر فيها ا، الطصاف، فإنن بلغ ق ين الطصاف أو ع ق ق ين الطصاف  هللَّ فرله، 

ر  املؤلف اف،  قوا ع اوانن ع ق بعو الطصاف مل يوهلل فرله، لص ع ق أثنال الطص 
ََ  مرةِ وفي العُ ماها قاح  "  " معنا ا: أثنال طصافها ال يوهلل فرلاا.ها افِ طَ  قب

لص قاح قاحليٌن: ملاها ال تقصلصن ان، ركن ا حرام قو وق  منه و ص  ٌ  وا حرام ركن، 
فكيف تو  صن حهه فرلاا، م  أن، ركناا من أركان اهللىل وق  حاح الو ا  ما 

حرام وبني الصقصف بعرفة   قا ركن و قا ركن، ما ااصاب  ا حرام الفرل بني ا 
مس واٌم خبالف الصقصف بعرفة، خبالف السعة فإحمه ينقضة وين هة، لكن ا حرام 
مس وام، فهص مس ومٌي لإلحرام، اها زاح بعوه أو أثناله فنفيٌن ولص أعا ه، ما ينف  

 ا عا  .
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ا إنم شروط الحج المَذ رة منها مفنْ ل حمأش ا ن ا، تفويين  قه الشروط 
وهما شرطان شروط وج   ، ه  شرط وج ٍ  وإجزا  وليس شرط صح ٍ 

 وإجزا :

 .اهللرية 

 .وال لصغ 

اهاا اهللرية وال لصغ ليسد شرطاا للو ة، معىن  قا أحمه يوهلل اهللىل من الو  ومن 
 الع و وال ما يوهلل  يوهلل، ويكصن فرض وال حمفين  يكصن حمفين.

يوهلل فعله ا من "، يعا: و اًل فْ نََ  دِ بْ والعَ  هما من الصبيِّ َُّ عْ وفِ وهلقا قاح املؤلف: "
، ما مل يع ق الع و ق ين طصاف الع ر  أو ق ين الصقصف بعرفة أو  الو  والع و حمفالا
ي لغ الو  ق ين طصاف الع ر  أو ق ين الصقصف بعرفة علل ال فويين القل هكرحماه 

  حمفاا.

درة الْص شرٌط واحو: القور ، : ما  ص شرٌط للصجصب فقط و من هذه الشروط
ي ؛ وهلقا العاجي يوهلل حهه، وليشرطه لَّ ج   فْر فَّيست شرطًا لَّصح 

شرطاا لإلجيال لص حىل العاجي مشلصح وال يس طي ، وه ب وتكلف وشق علل 
حمفسه ف ىل، أيحله هل  عن حهة ا آالم وال ال  أيحله عن حهة ا آالم وعن 

 ع ر  ا آالم.

 رط وجصب  فقط.  اهاا شرط القور   ص ش
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 وفي الْدرة مسائَ:

 تعريف القا ر: القا ر ال بُوَّ أنن أ   أمرين:المسعل  اُول  في الْدرة : 

 الَر  ُ  هنَ كَ مْ ن أَ مَ  والْادرُ : القور  ال وحمية، هكر ا بقصله: "اُمر اُول ،"
 ".ه الَر  ُ نَ كَ مْ ن أَ مَ  قه القور  ال وحمية "

 أنن  بًازاًدا ومَر دَ جَ ووَ ة وهكر ا بقصله: ": فهص القور  املاليوأما الثاني ،"
 أو أربعة أمصر:

 ".زاًدا" -1

 ".وراحَّ ً " ويف حمسخة "ومَر بًا" -2

: وجص  اليا  و ص الطعام والشراب القل يأكله ويشربه  الح إًذا الشرط اُول -
 ه ابه وايابه وحهه.

يار  أو  ا كاحمد أو ط: الراحلة أو املركصب و ة الوابة الد يرك ها آيار الثاني -
 قطار ا،   ره.

 نِ يْ حَ الِ ص: كصن اليا  والراحلة  اهللني مللله، قاح املؤلف: "الشرط الثال  -
"، ماها خيرل  قا  خيرل م،ن وجو زا اا ال يولهلل مللله، ملاح هل : قاح أحما هَِّ ثْ مِ لِ 

عنول تكاليف تكفيا الق اب من بلول ا، اهللىل ه اباا ورجصعاا، علل أآاو 
ن أآ طي   الح  قه املو  املاح القل عنوه يكفيه،  الح  قه املو  يأكين يف  ا
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من  قه  -ما شال اهلل-كين يصم  رغيف   ي  أو ثالث مترات، و ص يف بلوه يأكين 
 اأ ناف اهلللل والرز والل م ا،   ره.

نه ال ي د ُفهين أب عليه اهللىل وال ال  علل كالم املؤلف أحمه ال أب عليه؛ 
، أما املركصب الواحل مللله ف لاله: قاح: واهلل وجوحما ل  أحم  صالًحا لمثَّهزاًدا 

كىل من املوينة ولكن علل بعي يف زما م مم از، لكن يف زماحمنا ما يس طي  ا حمسان 
حيىل يضعصه يف اهلص ل ويقصلصن: اه ب حىل، فال يولهلل  قا مللله،  قا معىن 

 ". هَِّ ثْ مِ لِ  نِ يْ حَ صالِ قصله: "

يف  راجة تركب عليها الركشة، فصجو ركشة من املوينة ا، مكة تص له  أو قالصا:
و ص مع ا  أنن يركب  احل اا آيار ، ما شال اهلل آيار  فخ ة وفا ر  فهين يليمه وال 

 ما يليمه  ال يليمه؛ أن، املؤلف شرط أنن يكصن اليا  والراحلة  اهللني مللله.

 اهاا اليا  الراحلة كص  ا  اهللني مللله.

قا اليا  "، أنن يكصن  ال اجباتِ  قضا ِ  بعدَ : "لشرط الرابا في الْدرة المالي ا
 ":ضا ِ ق بعدَ وتل  الراحلة فاللةا عن حاجاته اأآاآية، وتش ين ثالثة أمصر "

  ملين الويصن الصاج ة عليه.ال اجباتِ : "أواًل ،" 

 لل وع "، علل حمفسه وعلل زوج ه وعلل أوال ه ِ الشرعيى  والنفْاتِ : " انًيا
 م،ن تليمه حمفق ه.
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  والح ائجِ : "الثال  َُ ورو "، واهللصاحلىل اأ لية ملين ما هكرحما يف ال ِ صَّيى ا
يين، طالب علم عنوه ك ب حي اجها ع وته يف ال  و -علل آ يين امللاح-املالة 

وك ب طالب العلم أ م عنوه أحياحماا من فضصح الطعام، وأ م عنوه من أشيال  
 واهلل ال بُوَّ أنن ت ي  مك     أجين أنن كىل كلي ، فهين يليمه أنن يقصح: 

ا أب اها كان فالالا عن اهللصاحلىل اأ لية، ملين   -لاحأعطي  م-حمقصح: ال، ااَّ
طالب العلم ك  ه، مار  تقصح له: ب  أ وات النهار  واه ب وحىل وال ما حمقصح 
، اله هل   ال حمقصح له هل ، احمسان عنوه آيار  يكو عليها ويطلب الرزل عليه

  ين أب أنن ي يعها  ال أب أنن ي يعها،  قا بالنس ة للقا ر.

 والعاجز ن عان:ويقابين القا ر م،ن  العاجي، 

 .عاجٌي ب وحمه م  قورته باملاح 

 .وعاجٌي مباله 

أما العاجي مباله فال يليمه اهللىل ولص كان قا راا ب وحمه  ولص كان قا راا ب وحمه ال يليمه 
 حمه أب عليه أنن حيىل ب يه و قا القل هكره املؤلفاهللىل، وأما العاجي ب وحمه فإ

، ف ا اهللكم "،  قا عهٌي بونهؤُ   بَُرْ جَ رْ ال يَُ  ضه رَ أو مَ  ره بََ ه َِ زَ  َ عْ وإْن أَ بقصله: "
 ": ك ي يف السن، مريض مرض ال يُرجل برؤه، ف ا الصاجب عليه ره بََ َِ "

ليمه أنن يوف  من "، يابَ جَ وَ  عنه من حي  رُ عتمِ ويَ  ج  حُ ن يَ مَ  ْيمَ ه أْن يُ مَ زِ لَ قاح: "
رجيٌن يسكن  " يعا:ابَ جَ من حي  وَ ماله لشخص  حيىل عنه ويع  ر، قاح املؤلف: "
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يف الوني، الصاجب عليه أنن خيرل من بلوه من الوني ا، مكة، لكنه مريٌض مرلاا 
ال يُرجل برؤه أو ك ي يف السن، فاتوين علل واحو من أ ين مكة، قاح: يا فالن، 

 طا رقم اهللساب أحصل  تكاليف اهلل لة.حىل عا أع

ط   قه "؛ أن، قابَ جَ من حي  وَ حمقصح: ال، أب عليه أنن حيىل أحواا من الوني "
ا عنه يف هل  و قا املق ب واملسألة  املسافة واجٌب عليه، فال بُوَّ أنن ينيب أحوا

 فيها  الف مشهصر.

خرل من اهللىل عنه، ف  ب أن،  قا املريض القل ال يُرجل برؤه و،ك،ين شخواا يف -
الوني ح  و ين ا، املطار يف ا مارات ملالا حميح يف ا مارات، فل ا و ين ا، 
ا مارات عصيف وشصيف املصكين، لكنه قاح: ما  ام أن  فعد له املاح و ص ها ب 
وو ين ا، من وف الطريق أو أكلر من من وف الطريق فلي م حهه، فهين يوهلل 

 ما يوهلل،  قه الوصر  اأو،.    قا اهللىل عن هل  املصكين  ال،

، حميح يف مطار املوينة  - الوصر  اللاحمية: ملا و ين الناحلب ا، هل اهللليفة ملالا
ه ب ا، هل اهللليفة وأحرم و لل ركع ني، ويف  اتني الركع ني  عا ملصكله قاح: 

ب ل  الوعص ، فاتوين عليه قاح: اهلل و هلل أحما  اللهم اشفه فشفاه اهلل 
يف شةل، قاح: أحما أحرمد ا ن، قاح: أحما ق ين  قيق ني احمطلقد  ق د كأن ما

رجلة وه ب ما هبا من شلين، قاح: وأحما ق ين  قيق ني كند يف ركعد ا حرام 
ول يد   ين يف النس ، يف ض أحمه أحرم   شصيف هل  الرجين، فهنا حمقصح له: 

 يك ين اهللىل وجتيئ تل  اهللهة عن املصكين.
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"، وأيئ رافِ اُح بعدَ  يَ  فِ عنه، وإْن عُ   زئُ ويُ له: "و قا القل هكره املؤلف بقص 
اهللىل عن املصكين يعا حىل الناحلب أيئ عن املصكين وانن عصيف املصكين بعو احرام 
الناحلب، وعلم من مفهصم املخالفة أن، املصكين اها عصيف ق ين ا حرام ال أيئ،  قه 

  ة املسألة.

 ما هكره يف شروط الصجصب : و ص شرطٌ  م انتَْ إل  ن ٍع  الٍ  من الشروط
لكنه شرط وجصب  علل املق ب، املع  و يف املق ب أحمه شرط وجصب  وشرط 
جصاز ، لكنه ليي بشرط   ة  وليي بشرط اجيال، فهقا الشرط ما  ص  قاح: 

 ".هامِ رَ حْ مَ  ج دُ وُ  ه عَّ  المرأةِ ج بِ ل ُ  طُ شترَ ويُ "

ال  ا شرٌط اصاز هل  فإحمهاهاا وجص  اثرم شرٌط لصجصب اهللىل علل املرأ ، وأيضا 
د ب ي ىرم ، لكن لص حهُنه سفر بغير محرفأصز هلا أنن كىل ب ي ىرم تأ ؛ 

فاهللىل   يهلل وال ال    يهلل، وأيئ عن حهة ا آالم وال ما أيئ  أيؤ ا 
 عن حهة ا آالم،  ين وجص  اثرم شرٌط للصجصب وال شرٌط لصجصب السعة  

من قراب ها ىرٌم يأ ق ا ا، اهللىل، ما وجوت أحواا  يعا امرأ  أآل د وليي هلا
يأ ق ا ا، اهللىل، ولكنها غنية عنو ا ماليني  ين أب عليها ك ا أب علل 
العاجي ب وحمه أنن  رل من ماهلا ملن حيىل عنها ويع  ر وجصباا أب وال ما أب  

 ال، أب هل  علل املع  و يف املق ب.

عهيت عنه اآ نابد ب أولني قاح بعضهم: وتأوح الشرا  قصح اأ  اب: فإنن 
وقال ، بابًاقال بعضهم استنابت استحفإنن عهيت عنه يعا عن اثرم اآ نابد، 
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استنابت وج بًا لكن في ص رة المرأة التي تك ن واجدًة لَّمحرف : بعضهم
َخر الحج ، قالد: ال، السنة القا مة فت ، اثرم مصجص  قاح هلا: أطل  أحىل مع ه
  ف ات ىرمها، فهنا أب عليها أنن  رل من ماهلا ملن حيىل عنها.انن شال اهلل

 ه  أحد شخصين:م،ن  ص اثرم  اثرم  نا: 

 ني محرفه يع محرفه:"، اليول فهص ىرمٌ يف  قا ال اب، هاوه  زوجُ : "اُول
 ، واال فإ ا ال كرم عليه.في السفر

 باحٍ مُ  أو سببٍ  بٍ سَ بنَ  عَّيه عَّ  التعبيدِ  فُ رُ حْ ن تَ أو مَ : "الثاني." 

"، باحٍ مُ  ببٍ أو س بٍ سَ بنَ  عَّيه عَّ  التعبيدِ  فُ رُ حْ ن تَ مَ اهاا اثرم اما زول أو " -
َقًتا  أما قصلنا:  َمن تحرف عَّيه عَّ  التعبيد فيخر  من تحرف عَّيه تحريًما م

، أ د اليوجة كرم عليه وال ما كرم  كرم، ولكنه كرمٌي مؤقد َعخت زوجته
 .   "عَّ  التعبيدِ علل ال أبيو،  قا بالنس ة لقصله: "وليي كرأاا 

 ".باحٍ مُ  أو سببٍ  بٍ سَ بنَ : قصله: "المسعل  الثاني  -

 التحريم ُبد له ص ر: 

 .عنوحما كرمٌي بالنسب 

 . وكرمٌي باملوا ر 
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 .وكرمٌي بالرلاي 

 .وكرمٌي باللعان 

 .وكرمٌي والعياه باهلل باليحما 

منها  يو ين الرلاي واملوا ر  وخيرل اللعان  " يو ين ألٌ باحٍ مُ  بسببٍ قصله: "
واليحما، ما  صر  ال  رمي باليحما والعياه باهلل  بند اليحما فإن،  قه كرم عليه ال أصز 
له حمكاحها، والعياه باهلل اها زحما الرجين مبرأ   فأتد ب ند  فهقه ال ند ىرمة عليه ال 

 أصز له حمكاحها لكنه بس ب  ىرم.

فإن، الرجين اها العن امرأته، حنن ال حمقصح ان، اللعان ىرم لكن اللان: اللعان، 
اللعان  ص أ له  فٌ  للققف، يعا  ص اها ققف امرأته باليحما فإحمه يوف  حو 
الققف عن حمفسه باللعان، فإها حوين اللعان بني اليوجني العن اليول   العند 

مي املؤبو معه ا ال  ر اليوجة ومت بينه ا اللعان، ث د بينه ا كرمٌي مؤبو،  ين  ق
 ىرمية وال ما معه ىرمية  ليي معه ىرمية، ليسد ىرم ال أصز أنن حيىل هبا.

إْن و : ا رال اهللىل من ال كة، قاح املؤلف: "المسعل  اُخيرة في هذا البا 
 ُعَِّم من هذا أمران:"، هتِ ََ ِر ا من تَ جَ رِ خْ اه أُ مَ زِ ن لَ مَ  ماتَ 

 ىل فإحمه اها مات وجب ا رال تكاليف اهللىل : أن، م،ن ليمه اهللاُمر اُول
 من الويصن الصاج ة هلل. من ال كة وتكصن ملين الوين، و ة حٌق هلل 
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 أحمه اها مات م،ن ال يليمه اهللىل ولص كان غنياا فإحمه ال خيرل اُمر الثاني :
هل  من ترك ه، وآصاٌل يف هل  اها أو ل با  رال أو مل يصصه أب ا راجها 

 من ال كة.
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  اقيتِ مَ الْ   ُ با

َِ  ِ فَ يَْ ََّ حُ ذو الْ  المدين ِ  َِ هْ أَ  يْاتُ ومِ  ، ُ ْحف ُ لْ ا والمغر ِ  ومصرَ  الشافِ  ، وأه
 َِ َِ مُ ََّ مْ ََّ يََ  اليمنِ  وأه َِ نه رْ ٍد قََ  ْ نَ  ، وأه ها وهي ُهَِّ  ،قٍ رْ عِ  ذاتُ  قِ المشرِ  ، وأه
َِ  جى ن حَ هم، ومَ عَّيها من غيرِ  رى مَ  نْ ولمَ  ، َِّ حِ من الْ  همرتُ فمنها، وعُ   َ كى مَ  من أه
َْعدةِ  اله  ى شَ  جِّ الحَ  رُ هُ شْ وأَ   . ِ  ى حِ من ذي الْ  ره وعشْ  وذو ال

  احم قين املؤلف ا ن حم وأ يف رحلة اهللىل، عرفنا مقومات عن حكم اهللىل م،ن 
القل أب عليه اهللىل، قاح: واهلل أب علة، ا ن م،ن أب عليه اهللىل حم وأ يف 

 رحلة اهللىل من أوهلا:

طة يف رحلة اهللىل:  ة ىطة املصاقيد، والكالم يف باب أوح  طص  أو أوح ى
املصاقيد عن املصاقيد املكاحمية   املصاقيد اليماحمية، أما املصاقيد املكاحمية فعنوحما 

 با ُ ال  يت يف عو ا وهكر ا   يف حك ها، أما عو ا فقاح املؤلف: "
 ". اقيتِ مَ الْ 

 نعد الم اقيت خمس  م اقيت:

 وينة "،  قا ميقات أ ين امل ِ فَ يَْ ََّ حُ ذو الْ  المدين ِ  َِ هْ أَ  يْاتُ ومِ : "اُول
هو اهللليفة، وهو اهللليفة أوآ  من جمر  املسهو، املسهو امل ا ا ن  ص هو اهللليفة 
اآم املنطقة الد فيها املسهو و ص أبعو املصاقيد عن مكة وُيس ،ل أبيار علة ك ا 

 تعل صن.
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 الثاني" : َِ اللان  "،  قا  ص امليقاتْحف ُ  ُ الْ  والمغر ِ  ومصرَ  الشافِ  وأه
، أما اللاليت والراب   و ص اللان يف ال عو، هو اهللليقة أبعو اا فة قريب قليالا

 واخلامي فإ ا م ساوية يف قرهبا من مكة و ة.

  الثال" : َِ وا ل، ويف  م قيين احمه ج ين وقيين احمهل،  ن ل، "، ويم، مُ ََّ مْ ََّ يََ  اليمنِ  وأه
 وا ل  م  ين  ص ج ين والل،  ن ل، ر ما  ص ميقات يم، م  يٌت وحممثل،  ن ل، كويو ميقات يم، 

 قان قصالن عنو العل ال من السابق: قيين احمه ج ين وقيين احمه الصا ل القل فيه 
م ل،  ن ل، اا ين، اها قلنا الصا ل  ار أوآ  وال ال  أوآ ، اها قلنا الصا ل  قا وا ل يم، 

أمحر كله ميقات افهين الصا ل  قا كين الصا ل باملعىن اا رايف ا، مو ه يف ال  ر 
 وال ال 

قاح بعض املشايخ هبقا، قاح بعض املشايخ بأن، كين  قا الصا ل ا، مو ه يف 
ال  ر من آفص  ج اح الشفا ا، مو ه علل ال  ر اأمحر يف قرية  يُقاح هلا جميمة 

؛ أن، ، مل،  ن ل، قالصا كين  قا يم،  و قا قاح به بعض العل ال املعا رين و ص ىين  يت 
ا يؤ ق بإطالقها عنو العرب، يعا املكان القل كاحمد العرب اأ ال   قه ااَّ
  ص امليقات، ولص كان له ام واٌ  ج رايٌف   ر. مل،  ن ل، تس يه يم، 

 جميمة ا ن يعا ملالا ، مل،  ن ل، لكن حمسأح  ين  قا االم وا  اا رايف العرب تس ة يم، 
أكلر  ضهم ام وا هم تطلق علل كين  قا الصا ل قاح بعل،  ن ل،  ين العرب تس ة يم، 

م  ل،  ن ل، من ماحلة ومخسني كيلص،  ين كين  قا املاحلة ومخسني كيلص العرب تس يها يم، 
  قا حي ال ا، حممثر  يف هل ، واهلل أعلم.
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 الرابا" : َِ  "، ميقات أ ين مو  قرن، وقرن الد ُتس ل ا ننه رْ ٍد قََ  ْ نَ  وأه
ضاا كين  قه ا أيبالسيين الك ي و ة من جهة الطاحلف يعا ق ين الطاحلف، وط عا 

 ال بُوَّ أنن حيرر ما  ص القل، يعا قرن املنازح العرب -أيها ا  ص  الكرام-املصاقيد 
تس ة قرن املنازح  قا االآم يطلق يف زمن ال شري  علل أل منطقة   ة  قه الد 

 يوهلل ا حرام، أو  ة الد حيرم منها.

 الخامس" : َِ ا ا ن يُقاح هل "، و ة عنو قرية  قٍ رْ عِ  ذاتُ  قِ المشرِ  وأه
اليري ة، وميقات هات عرل في ا أعلم ا، وقد  قريب أحمه ليي ميقاتاا مسلصكاا، 

 ولكن  ص ا، وقد  قريب ليي علل ممر النَّاو وال يكا  حيرم منه أحٌو.

تعا،  اا فة جهة رابغ، والفقهال  -أيها ا  ص  الكرام-ط عاا اا فة 
ن ا ن حيرم النَّاو من رابغ بوالا منها، لك ابغ"،"قري ه خرب ه قر  ر كاحمصا يقصلصن: 

ع رت  قه قرية عامر  وهلا أ ين وهلا آكان وفيها آصل، وقو لقيد بعض أ لها 
فسأل هم قلد: كيف اأمصر عنوكم  قالصا: أبواا عامر  ال لو وفيها آصل وفيها بئر 

 مشهصر.

 ا ن عرفنا امليقات املكان من أين حيرم النَّاو 

  ال   أجناس: النىاس 

 م،ن حيىل من ورال املصاقيد، من ق ين املصاقيد أبعو من املصاقيد.اُول : 

 م،ن حيىل من بعو املصاقيد، يعا ورال امليقات أقرب ا، مكة.الثاني : 
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  أ ين مكة.الثال : 

وهي : "فأما م،ن حيىل من ورال املصاقيد و م أ ين اأفال فقاح املؤلف 
 ".همن غيرِ عَّيها م رى مَ  نْ ها ولمَ ُهَِّ 

اهاا  قه املصاقيد املقكصر  أ لها املنوصص عليهم، ف يقات هل اهللليفة أ ين 
" واحو حميح يف مطار املوينة لص كان  قا همعَّيها من غيرِ  رى مَ  نْ ولمَ املوينة، "

يف  من أ ين الشام فنيح -علل آ يين امللاح-الرجين القل حميح يف مطار املوينة 
ر علل هل اهللليفة حيرم من هل اا فة وال من مطار املوينة وأك ين طريقه، أ

عَّيها  رى مَ  نْ ها ولمَ وهي ُهَِّ هل اهللليفة  حيرم من هل اهللليفة؛ أحمه مر عليها "
 ".هممن غيرِ 

اللان: املكة، اهاا  ؤالل القين يأتصن من ورال املصاقيد ال بُوَّ أنن حيرمصا من املصاقيد، 
يه، اها مر علل ميقات حيرم من هل  اما من امليقات املنوصص أو مما مر عل

 امليقات القل مر عليه.

:  ص م،ن كان من  ون املصاقيد فهقا من أين حيرم  الثاني أيها اُخ ة الكراف
تعا، يف  حيرم من منيله  كقا يقصح الفقهال، وحم ه الشيخ ى و اخللص  
ا املقوص  ن بيحصاشيه ا، أن، املرا  من منيله ليي املرا  أحمه ي عني أنن حيرم م  ه وااَّ

 من بلوه، فال لو كلها ىيٌن لإلحرام.
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ا  اح اا له يف ال لو، فأحرما من منيح  وهلقا لص تصاعو ملالا  رل من منيله مصاعوا
 ا  ر يوهلل وال ال  يوهلل هل  واهلل أعلم.

: املكة، واملكة خي لف حك ه يف اهللىل عن حك ه يف الع ر ، ف ك ه الثال 
َِ  جى ن حَ مَ و يف اهللىل ما  ص  "  ".فمنها  َ كى مَ  من أه

  ر من "، يعَِّ حِ مرتُه من الْ وعُ اهاا احرام املكة لل ىل من مكة، واحرامه للع ر  "
اهللهينَّ آصال من ال نعيم أو من غي ال نعيم وانن كاحمصا يفضلصن ال نعيم علل غيه، 

ن يف مكة، كالكنه اها أرا  أنن يع  ر يع  ر من اهللهينَّ، ويو ين يف  قا املكة وم،ن  
احمسان ه ب ا، مكة واحم هل من حهه   أرا  أنن يع  ر يع  ر من أين  ال بُوَّ 

 أنن يع  ر من اهللهينَّ، حيرم لع رته من اهللهينَّ.

 جِّ الحَ  رُ هُ شْ وأَ  قا الكالم عن امليقات املكان أما امليقات اليمان فقكره بقصله: "
َْعدةِ  اله  ى شَ  و  ف هلل "، يقصلصن ان، اأفوهلل يف القع،  ِ  ى حِ من ذي الْ  ره وعشْ  وذو ال

القاف واهلل أعلم يوهلل القهعو  والق،عو  واهللههة واهلل،هة، ولكن يقصلصن اأفوهلل يف 
 الق،عو  الف هلل ويف اهللههة الكسر واهلل أعلم.

  قه أشهر اهللىل، ما ور  كويو أشهر اهللىل  حمقصح: أشهر اهللىل يكره 
 وح.ا حرام لل ىل ق ين أشهره،  قا اأمر اأ

  اأمر اللان أيها ا  ص  الكرام: أن، م،ن اع  ر ق ين أشهر اهللىل ال يكصن
م   عاا، اع  ر يف رمضان، ه ب يف   ر رمضان اع  ر،   بقة يف مكة وحىل 
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من عامه،  ين  ص م      ليي مب     واملع م يف هل  ايقاي ا حرام يف أشهر 
 اهللىل.

ين  ال  ن امل رب، ولىب وأحرم بالع ر  ق وهلقا لص أحمه ه ب ا، هل اهللليفة ق ين أها
ا عيو،  قه ع رٌ  يف أشهر اهللىل ويكصن  امل رب ف ربد الش ي من ليلة العيو غوا

  اح ها م   عاا وال ال  ال، ال يكصن م   عاا؛ أحمه لىب بالع ر  ق ين شصاح.

،  ين  ناك أثٌر  ِ  ى حِ من ذي الْ  ره وعشْ " "، بعض العل ال يقصح: هو اهللهة كامالا
فقهٌة علل املق ب  ال يصجو أثر فقهة، يعا آصال قلد هو اهللهة كله يعا من 
أشهر اهللىل أو قلد عشٌر من هل اهللهة ال يصجو أثر فقهة لل سألة، مبعىن لص 
أ ر طصاف الص اي عن اليصم العاشر يف مشكلة  ال مشكلة وآيأش معنا  قا، لص 

 أ ر اهلللق يف مشكلة  ما يف مشكلة.

عشٌر من هل اهللهة، و قا ور  املسألة أولهلل ور  علل املق ب  ة اهاا  اي ه 

أما من جهة  [،192]ال قر / (ٱ ٻ ٻ ٻ)تفسي ا ية  
اأحكام الفقهية ي تب  م أو ال ي تب  م، أو   ة أو فسا  فسصال قلد هل 

 اهللهة كامالا أو عشر من هل اهللهة فاهللكم واحٌو واهلل أعلم.
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 با ه 

 ده ر   َ ، وتَ به ي  طَ ، وتَ نظ ه تَ و  فٍ دَ لعَ  مه م  يَ أو تََ  َه ه ُغسْ ريدِ مُ لِ  نِّ ، سُ  ِ سُ الن    ُ يى نِ  اُحرافُ 
، طه رْ ه شَ تُ يى ونِ  عتينِ ََر  بَ ِْ عَ  ، وإحرافه نِ يْ ضَ يَ بَْ أَ  دا ٍ ورِ  في إزارٍ  فُ رُ حْ ، ويَ يرٍ خِ من مَ 
 سه ي حابِ نِ سَ بَ حَ إن لي، و  هُ رْ سِّ َذا فيَ    َ سُ نُ  ريدُ إني أُ  مى هُ : "الَّى ق لُ  ب  حَ تَ سْ ويُ 
 مرةِ بالعُ  فَ رِ حْ ه أن يُ تُ فَ ، وصِ اُ ت  مَ التى  اُنساكِ  َُ ضَ فْ ي، وأَ نِ تَ سْ ي حي  حبَ َحَِّّ فمَ 

، وإن دفه  فْيعَّ  اُه، و في عامِ  َف بالَحجِّ رِ حْ َغ منها  م يُ رُ فْ ويََ  َحجِّ الْ  رِ هُ شْ في أَ 
   َ تََ ً ، وإذا اسْ نَ ارِ قَ  تْ ت به وصارَ مَ رَ حْ أَ  َحجِّ الْ  ف اتَ  تْ يَ شِ فخَ  المرأةُ  تْ حاضَ 

 دَ الحمْ  ، إنى  َ يْ بَى   لَ ل ال شري َ   َ يْ ، لبَى  َ يْ بَى لَ  الَّهمى   َ يْ بَى : " لَ ه قالَ عَّ  راحَّتِ 
 . يها المرأةُ فِ خْ وتُ  َُ بها الرجُ  تُ  ِّ صَ ل ، يُ  ري َ ال شَ   َ َّْ مُ ل  والْ  والنعم َ 

ع له يف وح شةل حم  احم قين املؤلف ا ن عرفنا املصاقيد ه  نا ا، املصاقيد، أ
َل  املصاقيد  ص ا حرام، عقو له املؤلف باباا،  ر الم وفي هذا البا  يَذ

  : تعال 

 .تعريف ا حرام 
  .آنن ا حرام   
  .شرط ا حرام   
  .ما يُقاح عنو ا حرام،   اأحمساك الد تكصن يف ا حرام   
  .ال ل ية و ة مس  ٌب من مس   ات ا حرام   
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"،  قه املسألة  ِ سُ الن    ُ يى نِ  : اُحرافُ با ه ب عريف ا حرام قاح املؤلف: "حم وأ أوالا 
"، وع،م،  ِ سُ الن    ُ يى نِ  اُحرافُ اأو، و ة تعريف ا حرام، ما تعريف ا حرام قاح: "

وهلقا  ؛اُحراف ني  الدخ ل في النس غيه و ص أولهلل وأ ل واهلل أعلم بقصله: 
"اُحراف ني  النس  أي ني  الدخ ل فيه ال ني  أْن ال هصش يف ]الروض[ قاح: 

 النية حمعطيكم  صرتني: يحج ويعتمر"،

  الوصر  اأو،: رجيٌن قاح: أحما يف  قه السنة بإهن اهلل  آصف
أحىل،  ين  قا احرام وال ال  ليي احرام، رجيٌن قاح: أحما ا ن يف  قه الل مثة 

يف  ه الل مثة آيو ينآأ  ين يف النس ، ل ي  اللهم ل ي ، حمصم أحمه يف  ق
 النس ،  قا احرام وال ال   قا  ص ا حرام.

 وبالمناسب  اُحراف يطََّ عَّ  أم ر:

يطلق ا حرام علل حمية الو صح يف النس ، والنية  قه حمية الو صح يف النس   -
ي تب عليها الو صح يف النس ، فا حرام يطلق علل  قين اأمرين، فنقصح: 

اُحراف ه  الدخ ل في النس  ، وحمقصح: النس  اُحراف ه  ني  الدخ ل في
 .  الذي يحصَ عند الني 

 ما  ة آنن ا حرام 

 "، يسن ملريوه هكر أربعة أمصر:هريدِ مُ لِ  نِّ سُ قاح املؤلف: "
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"،  قا اها وجو املال أنن َه ُغسْ : ال طهر بال سين اها وجو املال، قاح: "أولها -
 "، اها عوم املال أو يف حكم العوم أنن فٍ دَ عَ ل مه م  يَ أو تََ ي  سين، اها مل أو املال "

يكصن عاجياا عن اآ ع اله فإحمه يشري له بوالا من ال سين ال ي م، في ي م يف 
 امليقات،  قا اأمر اأوح.

 "، ي نمثف يأ ق من شعره و فره، يقط  الراحل ة الكريهة.نظ ه وتَ : "الثاني -

ال طيب ما  ملريو النس ، "، أنن ي طيب فال طيب مسنصنٌ به ي  طَ وتَ : "الثال  -
ثرم  " مريو ا حرام وال اهريدِ مُ لِ  نِّ سُ ىمثصر علل اثرم  ق ين ا حرام، يقصح: "

والتطيب لمريد اُحراف والمحرف ، [55:59]  نامريو ا حرام  ص ق ين ا حرام 
 عَّ   ال   أح ال:  

 " :يسن يف بوحمه.به ي  طَ تَ مسنصٌن يف بوحمه قصله ،" 
 ومكروٌه يف ثصبه. 
 .وىمثصٌر اها كان بعو   صله يف ا حرام 

ملا جال عنو امليقات قاح: ل ي  اللهم ع ر ا، اللهم ان أريو الع ر  ف ق لها ما 
وأ ق الطيب وتطيب أجين أنن يق ب ا، مكة م طي اا، ما اهللكم  ىمثصر، ملا 
 اغ سين وق ين أنن يل  وق ين أنن ينصل الو صح يف النس  تطيب وطيب احرامه، ما

 تقصلصن  أما تطي ه يف بوحمه مسنصن، وأما تطي ه يف احرامه مكروه.

فل ا ر ه شخٌص البي ا حرام وعليه طيب، قاح: كيف م طيب يف اللصب مكروه 
أحم  تطيب يف ثصب ، قاح:   يهلل مكروه  قاح له: حمعم، الشيخ يقصح احمه مكروه 
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 الر ال و هلل يفأحما  عد حضرت الورو، فنيي  قا الرجين ر اله، كان الطيب اهلل 
فنيي الر ال، فقاح له ثان قاح: يا أ ة، مكروه ما  ص حرام، ارج  ال ي احرام ، 
قاح: واهلل  هلل مكروه، أحما أجلي بوون احرام رجعصا ر و ا علة ول ي الر ال، ما 

 رأيكم مكروه وال ىمثصر  ىمثصر؛ أحمه ا ن ل ي ثصباا مطي اا أثنال احرامه.

 ؛المكروه فَّه استدامته، ف ْن نزعه فَّيس له أْن يرده إذا فعَوهلقا يقصلصن: 
 أحمه  ار اب وال ما  ار اآ وامة.

ن املخيط "، أنن ي هر  عيرٍ خِ من مَ  ده ر   َ وتَ : قاح: "نعتي إل  الرابا من السنن -
ه ريدِ مُ لِ  نِّ سُ "، قاح: "نِّ سُ و قا من السنن وال من الصاج ات  املؤلف يقصح: "

"،  قا ق ين ا حرام، يرٍ خِ من مَ  ده ر   َ ، وتَ به ي  طَ ، وتَ نظي ه وتَ  فٍ دَ لعَ  مه م  يَ أو تََ  َه ُغسْ 
 املؤلف ي كلم عن اثرم وال عن مريو ا حرام  عن مريو ا حرام.

فاثرم أب عليه ال هر  من املخيط، لكن حنن ال حم كلم عن اثرم حنن حم كلم 
  ع ر ا   ين يف النسعن مريو ا حرام، م  حمقصح واجب  اها قاح: ل ي  اللهم 

حمقصح: أب أنن تنيي املخيط ال أصز أنن تس وأه أب أنن تنيعه، فإها اآ وامه 
 مو ا زاحلو ا علل القور القل يس طي   لعه فيه فقو فعين ىمثصراا.

ه  ما  :المخير"، ما  ص املخيط  يرٍ خِ من مَ  ده ر   َ وتَ ما معىن املخيط  قاح: "
عا ما فوين لعضص  أو أعضال من ال ون  يُفِصَ عَّ  قدر المَّب س عَّيه، 

 كالق يص والسراويين وغي ا.
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أبيضني،  "، أنن حيرم يف ازار  ور ال  نِ يْ ضَ يَ بَْ أَ  دا ٍ ورِ  في إزارٍ : "الخامس من السنن -
فيس  ب أنن يكصن ا حرام يف ازار  ور ال، وأنن يكصحما أبيضني حممثيفني، لص ل ي 

 وال غي ا، ما اهللكم    ازار ور ال أمحر وال أزرل وال برتقال 

 يوهلل، لكن الُسنَّة يف أبيض.

ين يف "، أنن حيرم عقب ركع ني، ف   حيرم يو َعتينِ َر  بَ ِْ عَ  وإحرافه : "السادس
النس  م   عقب ركع ني، فإنن وافقد  ال  فرض  أو حمفين فإحمه حيرم عق ها، واال 

  لل ركع ني أجين أنن حيرم عق ها.

، وحمية "طه رْ ه شَ تُ يى ونِ  شرط ا حرام فقاح: "تعا، ا،   احم قين املؤلف 
، فوار عنوحما حمية الو صح، النية ال بُوَّ ني  الدخ ل  وما اُحرافا حرام شرٌط، 

 هلا من حمية، والنية  قه الد  ة شرٌط للنية  ين يش ط هلا حمية أيضاا وال ما يليم  

  يقصح: ا حرام "طه رْ ه شَ تُ يى نِ "، ا حرام أ الا  ص حمية، كيف "طه رْ ه شَ تُ يى ونِ قاح: "
 نا القل يش ط له النية  ص ا حرام با طالل اللان القل  ص الو صح يف 
النس ، ما قلنا لكم: ا حرام حمية الو صح يف النس ، وما ي تب علل  قه النية 
من ال ل ي بالنس  والو صح فيه، فالنية شرٌط أيه ا  لللان و ص الو صح، ما 

  صح يش ط هلا حمية، ال،  قا يليم منه ال سلسين و ص ممنصي.حمقصح: حمية الو
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، فال أكن أنن " للو صحطه رْ شَ " يعا: حمية الو صح يف النس  "هتُ يى نِ وهلقا حمقصح: "
" يعا: ال طه رْ ه شَ تُ يى نِ تو ين يف النس  اال بنية، ما القل يُقاح عنو ا حرام  اهاا "

 أكن أنن تو ين اال بنية . 

إني  مى هُ لَّى ا"،  قا القل يُقاح عنو ا حرام يس  ب أنن يقصح: "ق لُ  ب  حَ تَ سْ ويُ "
"،  قا ينِ تَ سْ ي  حبَ ي حَحَِّّ فمَ  سه ي حابِ نِ سَ بَ لي، وإْن حَ  هُ رْ سِّ َذا فيَ    َ سُ نُ  ريدُ أُ 

يو حمس   "، ما يقصح: اللهم ان أر َذا   َ سُ نُ  ريدُ إني أُ  مى هُ الَّى املس  ب أنن يقصح: "
ل : تس ة النس ، ما تأش عنو امليقات تقصح: اللهم كقا، ال، املؤلف يقصح 

ان أريو حمس  كقا، تقصح: اللهم ان أريو الع ر ، اللهم ان أريو اهللىل، اللهم ان 
"، فهقا ينِ تَ سْ ي حي  حبَ َحَِّّ فمَ  سه ي حابِ نِ سَ بَ لي، وإْن حَ  هُ رْ سِّ فيَ أريو اهللىل "

 مس  ٌب عنو ا حرام.

 وفيه أمران:

 ظ مبا يريوه من اأحمساك و قا ُآنٌَّة.: ال لفاُمر اُول 
 االش اط و قا أيضاا ُآنَّة، واالش اط ُآنٌَّة لكين م،ن يو ين اُمر الثاني :

يف النس ، آصال كان خياف شيئاا ىو اا أو كان من غي  صف  من شةل  ىو ، 
 فيس  ب له هل .

 ك:االحج له  ال   أنس: أحمساك اهللىل، الخامس من المسائَ في هذا البا 

 . ٌ مت 
 . ٌافرا 
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 .أو قران أحمساكنا هبنَّ تس  ان 
 قه اللالثة أحمساك: ال    ، وا فرا ، والقران، و قا  ص ترتي ها يف الفضين، ال    ، 

َل  أرب  ا فرا ،   القران، فأما ال     فهص أفضلها ر فيه الم  ا مسائَ:، وَذ

 املسألة اأو،: فضله. -

    ف ه. -

 فيه.   اهلول الصاجب -

   قلب ال     ا، قران. -

لل مق ب "،  قا  ص أفضين اأحمساك عاُ ت  مَ التى  اُنساكِ  َُ ضَ فْ وأَ أما فضله فقاح: "
في  مرةِ العُ ب فَ رِ حْ ه أْن يُ تُ فَ وصِ ت،عا،، ما  فة ال      " ا مام أمحو 

 ".َحجِّ الْ  رِ هُ شْ أَ 

َل   العنوحما ثالثة أمصر الد كقق  فة ال    ،  ر الم  عضهم يزيد:   أم ر بَذ

 :شصاح، حيرم  "، حيرم يفَحجِّ الْ  رِ هُ شْ في أَ  مرةِ بالعُ  فَ رِ حْ أْن يُ " اُمر اُول
 يف هل القعو ، حيرم يف هل اهللهة يف أوله،  قا الشرط اأوح.

 ا "، أنن يفرغ من الع ر  ق ين أنن حيىل، أما اهَغ منهارُ فْ ويََ : "الشرط الثاني
 رن، اهاا حيرم بالع ر  يف أشهر اهللىل ويفرغ منها.اع  ر وحىل بنس   واحو  قا قا
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  مل حيرم "، فإنن أحرم بالع ر  و هفي عامِ  َف بالَحجِّ رِ حْ  م يُ : "اُمر الثال
 .  باهللىل يف هل  العام فليي مب     

 ما ال اجب عَّ  المتمتا هَ عَّيه هدي  

معىن  ا: امل     اما أفقٌة و ص القل يأش من مسافة بعيو  عن مكة، ماُول -
 بعيو   يعا مسافة القور أو أكلر منها.

: اهللالر )حالر املسهو اهللرام(، و ص م،ن كان من مكة أقين من مسافة الثاني -
"، اأفقة فه د فْيوعَّ  اُالقور، فإنن كان امل     أفقياا ف ا الصاجب عليه  "

ليه  م  ععليه  م لل    ، وأما املكة اها مت   أو القريب من مكة اها مت   فهين 
 ليي عليه  ٌم.

 ما حكم قَّب التمتا لَّْران 

 تْ به وصارَ  تمَ رَ حْ أَ  َحجِّ الْ  ف اتَ  تْ يَ شِ فخَ  المرأةُ  تْ وإْن حاضَ قاح املؤلف: " 
"، ما  صر   قه املسألة   قه مرأ  جالت تريو ت     فهالت بع ر ، تريو  ً نَ ارِ قَ 

من  مكة يصم اللامنأنن كىل م   عة فهالت من امليقات ىرمةا بع ر ، و لد 
هل اهللهة أو يصم الساب  من هل اهللهة، اجتهد ا، املسهو اهللرام، و لد عنو 

 اهللرم ف الد، تقور تطصف و ة حاحلض  ما تقور تطصف و ة حاحلض.
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اهاا ال أكن أنن تع  ر ا ن، تريو تطصف وتسعل   ت  لين لكة تكصن م   عة، 
ا اهللين  نا  حمقصح: ا  لة اهللىل ولن ييوح عنها اهلليض اال بعو مخسة أيام، ف 

 ف  رم باهللىل وتوي قارحمة، ف ن قين من حمس  ال     ا، حمس  القران.

" باهللىل؛ وجصباا أن، اهللىل الصاجب، فهقه لص ما به"، "ت بهمَ رَ حْ أَ قاح املؤلف: "
 ". ً نَ ارِ قَ  تْ وصارَ أحرمد يف اهللىل لفا ا اهللىل، أحرمد به وجصباا "

غي  ، يعا ح  لص مل يكنَذا ل  خشيه غيرها""و ت،عا،:  قاح ال هصش  
و ين  أحرم بال    ،   جال من امليقات -علل آ يين امللاح-املرأ  اهللاحلض، رجيٌن 

امليقات يف يصم عرفة، فلص ه ب ا، مكة م  اليحام وكقا ليع  ر لفاته الصقصف، 
 ف اها حمقصح له  حمقصح له: احمقلب ا، القران، اقلب ال     ا، قران.

 : وهي التَّبي :مسعل  اُخيرة في هذا البا ال

 عنوحما وقد ال ل ية. -

 وعنوحما رف  الوصت هبا. -

 الَّهمى   َ يْ بَى : "لَ قالَ  ه  عَّ  راحَّتِ  َ تََ وإذا اسْ أما وق ها فاب واؤه م  ي وأ ال ل ية  "
 ري َ شَ  ال  َ َّْ مُ الْ ل  و  والنعم َ  دَ الحمْ  ، إنى  َ يْ بَى ل  لَ  ال شري َ   َ يْ ، لبَى  َ يْ بَى لَ 

 ".ل "
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الصحيح في و "، ه  عَّ  راحَّتِ  َ تََ إذا اسْ اهاا م  ي وأ ال ل ية  قاح املون،ف: "
ما في اُقناع والمنته  ْب أنه يبدأ التَّبي  ع: المذهب عند المتعخرينَ 

ها ، وم  حيرم  عقب ركع ني، ف هر  ين هة من ركع ني يل ، ويل  أيضاا اإحرامه
  ل ية ت أكو يف مصال  منها اها  عو أو حميح أو ركباآ صم علل راحل ه؛ أن، ال

 أو حنص هل .

 ".مرأةُ يها الفِ خْ وتُ  َُ بها الرجُ  تُ  ِّ صَ يُ و   رف  الوصت بال ل ية: "

ا  فيها،  اهاا رف  الوصت بال ل ية مس  ٌب للرجين، أما املرأ  فال يس  ب هلا وااَّ
ار ا من رفيقا ا ا تس   م،ن  ص و فيها اآراراا وال بقور م  تس   رفيقا ا  بقور م

 وحنص هل .
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 اُحرافِ  حظ راتِ مَ  با ُ 

، فعَّيه دفه   ال  ً  مَ َّى أو قََ  ََ ََّ ن حَ اُظفار، فمَ  وتَّْيمُ  الشعرِ  َُ َّْ : حَ سع ه وهي تِ 
ه نَ دَ بَ  بَ يى ، وإن طَ  دَ ا فَ خيطً مَ  ره ََ ذَ  سَ بِ  ، وإن لَ دَ فَ  ٍَ الصِ مُ ه بِ   رأسَ طى ن غَ ومَ 

 ََ تَ  ، وإن قََ دَ ه فَ نح ِ و   دٍ بعُ  رَ خى بَ ا أو تََ يبً طِ  مى أو شَ  بٍ يِّ طَ مُ بِ  نَ هَ دى اه أو أو   بَ 
ه، اؤُ زَ ه فعَّيه جَ في يدِ   َ َِّ ه أو تَ منه ومن غيرِ  دَ لى  َ  ول  تََ اًل صْ ا أَ يًّ رِّ  بََ  اًل َُ عْ ا مصيدً 
َُ  وال َِ َْ َُ ا فِ رى حَ مُ  َُ تْ ، وال قََ البحرِ  دُ يْ ، وال صَ يٌّ سِ إنِ  حي انه  فُ رُ حْ وال يَ  ، الصائ
ََ  فُ رِ حْ مُ الْ  اَ امَ ، وإن ججع ُ الر   ح  صِ ، وتَ دي َ وال فِ  ح  صِ وال يَ  نكاحٍ  دُ عْْ  فُ رُ حْ ويَ   قب

َُ  َِ َّ  التحَ   فُ رُ حْ ، وتَ عافٍ  ه  انيَ انِ يَ ضِ ْْ فيه ويََ  يانِ ضِ مْ هما ويَ كُ سُ نُ  دَ سَ فَ  لِ وى ا
 َِّ حِ من الْ  فُ رُ حْ لكن يَ   ه نَ دَ ه وعَّيه بَ َح    ُسدْ فْ لم يََ  لَ زَ نَْ فعَ  ََ عَ ، ف ن فََ ةُ رَ باشَ مُ الْ 

 اَ رقُ بُ الْ  بُ نِ تَ  ْ وتَ  باسِ إال في الَِّّ  َِ َالرجُ   المرأةِ  ، وإحرافُ ضِ رْ الفَ  لط ا ِ 
 ي. َِّّ حَ لها التى  باحُ ها ويُ هِ جْ وَ  غطي َ وتَ  نِ يْ ازَ فى والُْ 

  احم قين املؤلف ا ن   لنا يف ا حرام، ال بُوَّ أنن حمعرف ما  ة اثمثصرات الد 
تس   "، و ةاُحرافِ  حظ راتِ مَ  با ُ علينا اج ناهبا أثنال ا حرام و ص " أب

" أل: اثمثصرات بس ب اُحرافِ  حظ راتِ مَ  با ُ ىمثصرات هكر ا بقصله: "
 ":سع ه وهي تِ ا حرام، "

 لفرل بني ، ما ا"يعني إزالته""، وال هصش  نا قاح: الشعرِ  َُ َّْ حَ : "اُول
را   وصص   يعا ليي امل"يعني إزالته"هصش قاح: حلق الشعر وازال ه  ملاها ال 
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اهلللق بين مطلق ا زالة، فلص أزاله  لق  أو قص  أو حم ف  أو حرل  أو أل طريقة 
 املهم أحمه أزاح الشعر، فإن،  قا من اثمثصرات.

 جما ظفر ع: اُظفار"،  قا  ص اللان، اُظفار وتَّْيمُ : "الثاني  َّ
و اأ ق " يعا: قص اأ فار أاُظفار تَّْيمُ " ، فاللانهذا ه  الصحيح أظفار

منها، ماها ي تب علل فعين واحو من  قه االثنني اهلللق أو ال قليم  اهلللق أو 
 ال قليم اما أنن يكصن ثالثة أ فار أو ثالث شعرات أو  ون هل .

نا عنا أن، الوم  "، وآيأش مفعَّيه دفه   ال  ً  مَ َّى أو قََ  ََ ََّ ن حَ فمَ فإنن كان ثالثةا "

، [199]ال قر /(  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ):  يي فقاح اهلل 
اما  يام ثالثة أيام أو اطعام آ ة مساكني أو هبهلل شا ، اها و ين ثالثة فعليه 
 م، اها أ ق شعر ا واحو  فعليه طعام مسكني، وشعرتني طعام مسكنني، ثالثة 

  م، كقل  ال قليم حمفي الشةل.

 اللاليت  "، دَ فَ  ٍَ الصِ مُ ه بِ   رأسَ طى ن غَ ومَ : "الثال  من المحظ رات
نم ُمن اثمثصرات  ص ت طية الرأو، وت طية الرأو خي ص بالقكر  ون اأحملل؛ 

 محظ رات اُحراف  ال   أن اع:
 منها ما  ص ىمثصٌر علل الرجين واملرأ  مجيعاا. -

 ومنها ما  ص ىمثصٌر علل الرجين  ون املرأ . -

 ون الرجين وآن ينه.ومنها ما  ص ىمثصٌر علل املرأ    -
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: اهلللق وال قليم  قا مش ٌك بني الرجاح والنسال، ت طية الرأو  لكن  نا اأوح ملالا
خي ص بالرجاح، ت طية الصجه   ص بالنسال ليي ىمثصراا علل الرجاح وآيأش 

 هكره.

أآه "، وعلم منه أحمه لص غطل ر  دَ فَ  ٍَ الصِ مُ ه بِ   رأسَ طى ن غَ ومَ قاح املؤلف: "
أما و ق أحمه ال فوية عليه،  قا  ا ر كالم املؤلف ومفهصم ع ارته، ب ي مال 

َ مباعد: المذهب فعندهم تفصيَ َ مالصٍَ ي جب الفدي ، وليسَ   فَّيسَ 
، أما املال ق ي وصر أنن يكصن مال قاا وليي فيه فوية في ن ول  ال فدي  فيه

، يعا عنوه عفش ف  له فصل رأآه، ما قور اال حي ل فصل  هعلل رأآه محالا
 رأآه،  قا ال يصج صن فيه الفوية.

لكن اها قوو ت طية الرأو مبال ق، أ ق طاقية أو ق اش أو شةل فصلعه علل 
ق ن بين التفريَ فيفر  المعتمد في المذهب غير المالصَرأآه فهقا ىمثصر، 

لص أن، ا حمسان وال  علل رأآه كاغ، قالصا:  ك االشي  الذي يتحرك معه، 
، و ار أشة  كقا بالش اغ و ص مرفصٌي  ىمثصر ف اها  ن   رف  الش اغ قليالا

 فصل رأآه، ف ا اهللكم  ىمثصر وال ال  علل املق ب أحمه ىمثصر.

لكن لص أ ق اثنني واحو عن أينه وواحو عن كاله وف  صا الش اغ و للصه به، ما 
 ص مال ق رفعصه قليالا فمثللصه به، ف ا اهللكم  ليي مب مثصر وليي عليه فوية، 
لص جلي يف  ي ة كد  ين اخلي ة يف مشكلة  ما يف مشكلة،  ين ت  رك 

  رك ه  ال.
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 فعَّيه المعتمد أنه ل  حمَ مظَّ ً أ ق ممثلة يف يوه علل املع  و ال، عليه فوية، 
ن ، لص محين له غيه املمثلة فليي عليه فوية، املرأ  ال  طية بالنس ة هلا ليي مفدي 

هلص ل  لل رأ  ما  ص ىمثصر، اهلص ل  ة ملين اثمثصرات، اهلص ل ما رأيكم يف ا
 مرك ة يف ال عي وحنصه، الرجين ال يركب اهلص ل.

لكن الع ين ا ن علل  الف املق ب، ع ين النَّاو ا ن الش سيات والسيارات 
 وهذه المسعل  الحنابَّ  يْ ل نوالطيارات وكقا النَّاو ما عنو م اشكاح فيها، 

ه يُ ا  ملا يُقاح: ىمثصر اها وجوت اهللاجة اليه فإحم ، واحم  ه  ناب ج   الفدي  فيها
 فعله وعليه الفوية.

 ل ي  "، الراب  دَ ا فَ خيطً مَ  ره ََ ذَ  سَ بِ وإْن لَ : "الرابا من المحظ رات
"، أما  دَ ا فَ خيطً مَ  ره ََ ذَ  سَ بِ وإْن لَ املخيط و قا خي ص بالرجاح؛ وهلقا قاح: "
ان مفصاًل : المخير املرأ  فلها أنن تل ي املخيط، وآ ق معنا أن،   عَّ  ه  ماَ 

 ، ما رأيكم يف  قا املشلهلل ويط وال ال  ويط.عضٍ  أو أعضا  من البدن
لص أحمه  لعه   لفه كا زار، ط عاا ما يكصن شفاف يكصن آاتر، فلفه كا زار 
ويط وال ليي ويط  ليي مبخيط، لص طرحه علل ك فه  كقا ول سه ويط وال 

 عا  ا هبقا الشكين.ال  ويط؛ أحمه يُل ،ي 

 هنَ دَ بَ  بَ يى وإْن طَ :  ص الطيب وهكره بقصله: "الخامس من المحظ رات ،"
 عندنا في الطيب خمس ص ر:
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 ا حرام  "، أنن يطيب بوحمه بعو   صله يفهنَ دَ بَ  بَ يى وإْن طَ : قاح املؤلف: "اُول  -
 ك ا آ ق، أما ق ين فله اآ وام ه.

 بعو الو صح يف ا حرام. "، أنن يطيب ثصبههأو   بَ : "الثاني -

 ."، أنن يوَّ ن يأ ق   ن ملالا فيه راحل ة طيببٍ يِّ طَ مُ بِ  نَ هَ دى اأو : "الثال  -

ا، يأ ق يقصح: ما شال اهلل، رحي ايبً طِ  مى أو شَ " الرابا: - ه "، أنن يشم الطيب قووا
 طي ة فيأ قه ويش ه.

ه بال خصر، حمفسه أو ثياب"، أنن ي خر  دَ ه فَ ونح ِ   دٍ بعُ  رَ خى بَ أو تََ : "الخامس -
 " يعا: عليه الفوية. دَ فَ فهقا كله من الطيب اثمثصر قاح املؤلف: "

 في هذه اُم ر الخمس : -أيها اُخ ة الكراف-والفدي   

 .حلق الشعر 
 .وتقليم اأ فار 
 .وت طية الرأو 
 .ول ي املخيط 
 .والطيب 

وقة والنس ، يام والو قه اأمصر اخل سة فوي ها فوية أهم علل ال خيي بني: الو
  يام ثالثة أيام، اطعام آ ة مساكني، أو هبهلل شا  وآيأش هكر  قا انن شال اهلل.
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 السا و  ص ق ين اصيدً  ََ تَ وإْن قََ ما  ص  " السادس من المحظ رات ،"
الويو، وآي ني املؤلف ا ن ما القل حيرم من الويو وما القل ال حيرم، أما القل 

 "، القل حيرم ما مج  ثالثة قيص : اًل َُ عْ محيرم فأشار اليه بقصله: "
"، ملا حمقصح  يو خيرل املس أحمي، أ ق  جاجة وه ها، اصيدً هكر بقصله واحو: " -

 أ ق  روف وه ه،  ين  قا  يو  ال،  قا حيصاٌن مس أحمي.

"،  رل باملأكصح غي املأكصح، فلص ق ين حشرات حمامصو يف  اًل َُ عْ ماللان: " -
جاؤوا بعض اهللهال يسألصن آيوحما ع و اهلل بن ع ر  مشكلة  ما يف مشكلة،
  وعن أبيه عن ق ين ال عصض يف ا حرام، قاح: من أين أحم م  قالصا: من

 !   ال لو الفالن، قاح: تسألصن عن  م ال عصض وتريقصن  م اهللسن 

ا ال مس أحمساا.  اهاا عنوحما اأمر اأوح:  ص أنن يكصن  يوا

، يف فوية  اللان: أنن يكصن مأكصالا ال  ىرم اأكين، ما رأيكم يف ق ين هحلب ملالا
 ليي يف فوية.

ؤلف: "، أنن يكصن  قا اهلليصان حيصاحماا برياا، والمل يف كالم املاًل صْ ا أَ يًّ رِّ بََ اللاليت: "
اما أنن يُرا  به امل صحش فالمل خيرل املس أحمي، أو يُرا  بالمل ما خيرل  يو 

 ف أحمه أرا  هبقا ا رال املس أحمي ال ا رال ال  رل،ال  رل، والمثا ر من ع ار  املؤل
أحمي ال يف "، و قا القل ي وصر يف الصحشة واملس اًل صْ ا أَ يًّ رِّ بََ والوليين عليه قصله: "

 المل وال  رل.
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ن أ له ، العم   نا بأ له أنن يكص يعني مت حشه أصاًل ول  استعنس: بري أصاًل 
من  من حيصاحمات الم، وليي م صحشاا، م صحش يعا غي مس أحمي يعا  يو

اهلليصاحمات الد تُرىب وتس أحمي، ف لالا اهلل ام مس أحمي وال وحشة  وحشة  يو، 
فلص أ قه ورباه واآ أحمي به،   أ ق محامة وه ها و ص ىرم أصز وال ال  ال 

 أصز؛ أن، العم  بأ له.

صح  وغيه، أو كفقاح: أ الا ولص اآ أحمي بعو هل  فالعم  بأ له، لص تصلَّو بني مأ
تصلَّو بني ما حيرم علل اثرم وما أصز له، ملين: ال  ين امل صلو بني محار وحشة، 

[ امل صلو بني 31:21:25حمقصح علل آ يين امللاح: بني مأكصح  وغي مأكصح ملين ]
 الض   والقحلب، الض   مأكصح وال غي مأكصح 

دي  ي ب يه الفأنم الضبا معَ ل فه  صيد ي ب ف: المعتمد عند الحنابَّ  
، آيأش معنا، فلص تصلَّو منه ومن غيه ملين من الض   ومن القحلب ال فيه ال زا 

 أصز.

 ."هاؤُ زَ ه فعَّيه جَ في يدِ   َ َِّ ه أو تَ منه ومن غيرِ  دَ لى  َ ول  تََ "  

اهاا م  أب اايال يف الويو  اها ق له أو أمسكه ف ات يف يوه، أما اها أمسكه 
و فل ا مسكه يف يوه، أو مس  محامة يف اهللرم، قلنا   أطلقه، واحو  ا   ي

له: يا أ ة،  يو ما أصز فأطلقها، فهقا  ين عليه فوية وال ال  ليي عليه جيال، 
لكن لص أمسكها ف اتد يف يوه فعليه اايال، أو ولعها يف قفص ملالا ف اتد 

 فعليه اايال،  قا القل حيرم.
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ره المَ  ر أربع  أم ر:أما الذي ي  ز قتَّه لَّمحرف فَذ  ل  َذ

 "، ملين اخلروف، الشا ، الوجال،  قا كله احمسةيٌّ سِ إنِ  حي انه  فُ رُ حْ وال يَ قاح: " -
 مس أحمي.  

  ."، ال حيرم  يو ال  ر علل اثرم، أما يف اهللرم فُي نالبحرِ  دُ يْ وال صَ كقل  "  -

َُ  فِ رى حَ مُ  َُ تْ وال قََ " - َُ  َِ َْ ا َُ  فِ رى حَ مُ  َُ تْ وال قََ "، "والصائ ، فال حيرم علل "َِ َْ ا
"،  اًل َُ عْ ا مصيدً اثرم أنن يق ين شيئاا ىرماا، اأكين قو هكرحماه، الويو ملا قلنا: "

َُ  فِ رى حَ مُ  َُ تْ َْ فقصلنا: مأكصح خيرل ىرم اأكين و ر  به املؤلف  نا " ":  َِ َْ ا
 كالن ر والكلب والقحلب واللعلب وا،   ره.

- " َُ ه  فعاا ليه حيصاٌن مما حيرم ق له، فوفعه فق ل"،  قا الراب ، اها  اح عوالصائ
لوياله فهين عليه جيال وال ما عليه جيال  ليي عليه جيال،  قا  ص اثمثصر 

 السا و.

اارا  أصز ق له لل  رم وال ما أصز  ال أصز، اارا   يو مس أحمي وال م صحش  
وليي ما  ص مس أحمي، مأكصح وال ما  ص مأكصح  مأكصٌح يعا يُ ا  أكله 

بالضرور  أحم  أحمد تش هة أنن تأكله، فاحمط قد فيه الشروط؛ وهلقا بعض النَّاو 
يس  رب يقصح: كيف الويو يف اهللرم، يعا املسألة غي م وصر ، ال م وصر ، ومن 

 أولهلل  صر ا اارا ، فإن، بعض النَّاو يق ين اارا .
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طريق جرا   علل الآئلد عن  قا مراراا واحو يقصح: وأحما ىرم ق لد جرا  ، رأيد 
ا كان أو غي ع و؛ وهلقا لص واحو  و عس ها،   ان، ق ين الويو فيه اايال ع وا
يسصل السيار  ملالا و ص ىرم، طل  من هل اهللليفة يقص  السيار ، فهالت محامة 
أمام السيار  فوومها وماتد عليه جيال وال ما عليه جيال  عليه جيال، اهلل امة 

 امل ع و وغيه، وآيأش  قا انن شال اهللفيها شا  ال فرل بني 

 قا  ص الساب  عقو نكاحٍ  دُ عْْ  فُ رُ حْ ويَ : "السابا من المحظ رات  ،"
 فُ رُ حْ يَ النكا ، و قا اثمثصر ليي فيه فوية؛ أن، النكا  أ الا فاآو؛ وهلقا قاح: "

 ".جع ُ الر   ح  صِ ، وتَ دي َ وال فِ  ح  صِ وال يَ  نكاحٍ  دُ عْْ 
 في عْد النكاح:هذه أربا مسائَ  

 : أحمه حيرم فال أصز يأ  بقل .المسعل  اُول  -

، ما يوهلل حمكاحه.المسعل  الثاني  -  : أنن العقو غي   يهلل 

: و نا النكا  فاآو وال باطين  النكا  فاآو وليي ب اطين؛ المسعل  الثالث  -
ل لأن، بعض العل ال يو هلل النكا ، وقلنا لكم: ان، النكا  ال اطين  ص اجمل   ع

ا، قاح: " "، دي َ وال فِ فسا ه، وأما ما مل ُأ   علل فسا ه ُيس ،ل حمكاحاا فاآوا
 فهقا اثمثصر ال فوية فيه.

َل  قال - م ٌا علل  "، و قاجع ُ الر   ح  صِ وتَ : "اُمر الرابا الذي أشار إليه الم
ر  يغتفأنم االستدام  يغتفر فيها ما القاعو  وهلا  صر كلي  ح  يف اثمثصرات 
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، الرجعة  ة عقو حمكا   وال اآ وامٌة للنكا   اآ وامة، فل ا جعلنا في االبتدا 
 الرجعة اآ وامة قلنا: ال بأو بالرجعة يف ا حرام.

رجيٌن طلق زوج ه وه ب حيىل، ويف أثنال ا حرام حممثر يف ال اريخ قاح: واهلل باقة 
رجد ما   هلا يصمني و رل من العو ، فأهللق حمفسة لص ك لد اهللىل وراجع ها

أآ طي  أراجعها، فراجعها و ص ىرم قاح: راجع  ه وأشهو علل  قا شا وين 
، يوهلل وال ال  توهلل الرجعة؛ أ ا اآ وامة.  ملالا

 ومن ص ر التفريَ بين االستدام  واالبتدا  في المحظ رات مسائَ: 

  الطيب، حمقصح: ا حمسان ال أصز له أنن ي  وئ الطيب و ص ىرم، لكن
 وامة الطيب.أصز له اآ 

  عقو النكا  ال أصز له أنن يعقو النكا  و ص ىرم، لكن أصز يس ومي
.  النكا  م يول وت قل زوج ه يف عو  ه وال ال  ال ش َّ

 ْن وإ: الصقد و ص اا اي وأشار اليه بقصله: "الثامن من المحظ رات
 ل"، وط عاا لابط اا اي  ص حمفي اا اي القل هكرحماه يف ال سين، القاَ جامَ 

  ٍ فَ شَ حَ  بُ ي  غَ "تََ هكرحماه يف الصطل يف  ار رمضان، القل يُقكر يف حو اليحما  ص 
ان أو دُ اًل بُ قَُ  يٍّ َِّ صْ أَ   ٍ رْ في فََ   ٍ يى َِّ صْ أَ   ".تٍ يِّ و مَ أ هيم ٍ ًرا ول  من بَ بَُ َ 

 له ص رتان:  -أيها اُخ ة الكراف-ال ماع 

 عنوحما اا اي يف اهللىل. -
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 واا اي يف الع ر . -

ي يف اهللىل فإما أنن يكصن ق ين ال  لين اأوح أو بعو ال  لين اأوح أو بعو أما اا ا 
 فُ رِ حْ مُ الْ  اَ امَ وإْن جال  لين اللان، فاا اي يف اهللىل ق ين ال  لين اأوح ما حك ه  "

 ََ َُ  َِ َّ  التحَ  قب  ".هماكُ سُ نُ  دَ سَ فَ  لِ وى ا

 يترتب عَّيه أربع  أحكاف أو خمس :

  ا  .أواًل : 
 اجملام  واجملامعة.هماكُ سُ نُ  دَ سَ فَ : " انًيا ،" 
  وجصب امتام اهللىل م  فسا ه.فيه يانِ ضِ مْ ويَ : "والثال ،" 
 ا مة."، أب عليه أنن حيىل من السنة القعافٍ  ه  انيَ انِ يَ ضِ ْْ ويََ : "الرابا 
 عليه بوحمة وآيأش هكر ال وحمة يف باب الفوية انن شال اهلل.الخامس : 

املؤلف حكم الصطل بعو ال  لين اأوح  قا الصطل ق ين ال  لين اأوح، ما هكر 
نه اها  ، لكال ط  بعد التحََّ اُول ال يفسد الحج وعَّيه شاةه ف ا حك ه  

كان قو جام  ق ين ال  لين اأوح ومل يكن قو طاف طصاف ا فالة فيهب عليه 
أنن حيرم من اهللين يطصف طصاف اهللىل يف احرام    يهلل،   يو ين ويطصف طصاف 

  حرام وال يفسو اهللىل،  ة عليه فوية  ة الشا .ا فالة، فكأحمه يفسو ا

 فُ رُ حْ تَ و : امل اشر   ون الفرل، وهكر ا بقصله: "التاسا من المحظ رات 
المباشرة و "، كرم امل اشر  )م اشر  املرأ  يعا( بشهص   بأل  صر   كاحمد، ةُ رَ باشَ مُ الْ 

 لها حالتان:
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 أنن ينيح. -

 وأال ينيح. -

" يعا: انن ََ عَ إْن فََ "، "هَح    ُسدْ فْ لم يََ  لَ زَ نَْ فعَ  ََ عَ ْن فََ ف فإنن أحميح ف ا اهللكم  "
ليه بوحمة لكن ال "، ع ه نَ دَ وعَّيه بَ "، وماها عليه  "هَح    ُسدْ فْ لم يََ  لَ زَ نَْ فعَ باشر "

يفسو اهللىل،  قه امل اشر  م  ا حمياح، امل اشر  من غي احمياح ماها فيها  فيها شاٌ   
 كفوية اأهم.

ح  اشر  اها أحميح فعليه بوحمة، املقوص   نا بامل اشر  ق ين ال  لين اأو ا ن السؤاح: امل
اُول  ُنم بعد التحََّوال بعو ال  لين اأوح  المثا ر أ ا ق ين ال  لين اأوح؛ 

 ، فكيف بامل اشر .ال ماع ال ي جب بدن ً 

"، ضِ رْ الفَ  لط ا ِ  َِّ حِ من الْ  فُ رُ حْ لكن يَ ا ن املؤلف قاح كل ة قاح املؤلف: "
قه املسألة من مشكالت اليا  من املساحلين املشكلة، وبعض العل ال يف الفقه  

 نفصا ك  اا يف املشكالت ووجوته يف بعض املقا ب ملين مق ب اهللنفية يف ك ب 
ا ها مشكالت اهلواية يف مشكالت القوور،  قه ك ب املشكالت ع ار  عن 

ا شرٌ  ملشكالت الك اب، لة فال وأما عنو اهللناب ماها  ليسد شرحاا للك اب وااَّ
أعرف ك اباا مط صعاا يف املشكالت، و ص باٌب حسٌن من ال ونيف، لص  نَّف 

 واحو مشكالت الروض، مشكالت ا قناي كقا طيب ومفيو.
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فهقه الع ار   ة من مشكالت اليا ، ما معىن  قه الع ار  اح ال ال هصش  
 اشر أو ه أن،  قا يف املت،عا،، احممثر ماها يقصح ال هصش قاح: و ا ر كالم 

لم  لَ زَ نَْ فعَ  ََ عَ ْن فََ ، ف ةُ رَ باشَ مُ الْ  فُ رُ حْ وتَ يف امل اشر   ون الفرل اها أحميح؛ أحمه قاح: "
 ".ضِ رْ الفَ  لط ا ِ  َِّ حِ من الْ  فُ رُ حْ لكن يَ   ه نَ دَ ه وعَّيه بَ َح    ُسدْ فْ يََ 

  كساحلر ر قاح: و ص غي م هه؛ أحمه مل يفسو احرامه ح  حي ال ل هويوه، فامل اش
اثرمات غي الصطل ال تفسو ا حرام، و قا مق ضل كالمه يف ]ا قناي[ كاملن هل 
واملقن  وال نقيهلل وا حمواف وامل وي وغي ا من ك ب اأ  اب، ومل أجو أحواا 

ا هكروا  قا اهللكم.  أ الا هكر  قا واهلل أعلم، وااَّ

ا يقصح ما هكر،  قا اهللكم القل هكره  احب اليا  ما هكر  وه يف امل اشر، وااَّ
هكروه في ن وط  بعو ال  لين اأوح، اال أنن يكصن  قا علل وجه االح ياط مراعا ا 

 للقصح با فسا .

َ أْن "يحتمتعا، يف حاشي ه علل ]الروض املرب [:  وقاح ابن فيوز 
 َِّ حِ من الْ  فُ رُ حْ عاٍف لكن يَ  ه  انيَ انِ يَ ضِ ْْ ويََ يك ن االستدراك عائًدا عَّ  ق له: "

  يقصح ابن فيوز أن، ال هصش وما معىن كالم ابن فيوز  "،ضِ رْ الفَ  لط ا ِ 
ََ  اَ وإْن جامَ قاح: " َُ  َِ َّ  التحَ  قب ه انِ يَ ضِ ْْ فيه ويََ  انِ يضِ مْ هما ويَ كُ سُ نُ  دَ سَ فَ  لِ وى ا
ا ن  قا "؛ أحمه أفسو حهه، فضِ رْ الفَ  لط ا ِ  َِّ حِ من الْ  فُ رُ حْ ، لكن يَ عافٍ   انيَ 

  ق ين ال  لين اأوح أب عليه أحمه خيرل وحيرم من اهللين لطصاف الفرض، القل جام
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 قه مجلة  "، قاحةُ رَ باشَ مُ الْ  فُ رُ حْ وتَ محله علل  قا ليصافق روايةا يف املق ب، "
 تعا،. مع لة،  قا معىن كالم ابن فيوز 

جام   نو قه املسألة اها أر حما أنن حمصجهها ال بُوَّ أنن حمصجهها هبقا، فن ن قلنا في 
َ أنم الذي ي اما بعد التحَّ: المعتمد في المذهببعو ال  لين اللان  ص، 

الثاني يَّزمه أْن يخر  إل  الحَ ليحرف قبَ أْن يط   ط ا  الزيارة حت  
 .  يط   في إحراٍف صحيح

تعا، ا، الكالم عن ما   لف فيه املرأ  عن الرجين يف    احم قين املؤلف 
 ".باسِ إال في الَِّّ  َِ َالرجُ   المرأةِ  وإحرافُ باب اثمثصرات، فقاح: "

اهاا ما آ ق من اثمثصرات اأ ين فيه أحمه مش ٌك بني الرجين واملرأ ، لكن يف الل او 
: ت طية الرأو فال حيرم عليها ت طية الرأو، و قا  ويو ين يف قصلنا يف الل او: أوالا

 ره ََ ذَ  سَ بِ إْن لَ  ، و دَ فَ  ٍَ الصِ مُ ه بِ   رأسَ طى وإْن غَ حمصَّ عليه املؤلف يف قصله: "
 ". دَ ا فَ خيطً مَ 

 : ل ي املخيط.فالمسعل  اُول  -

 : ت طية الرأو.والمسعل  الثاني  -

رم عليها يف : أن، املرأ  حيوالمسعل  الثالث  التي تختَّ  فيها المرأة عن الرجَ -
ا حرام ت طية وجهها ما مل تكن  ضر  اأجاحمب، اها كاحمد ليسد يف حضر  
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يف ويم النسال ال أصز أنن ت طة وجهها، خبالف الرجين فإن، ت طية الصجه  أجاحمب
 يف حقه ليسد من اثمثصرات.

 نب المق  والقفازين، "، اثرمة جتنِ يْ ازَ فى والُْ  اَ رقُ بُ الْ  بُ نِ تَ  ْ وتَ وهلقا قاح املؤلف: "
قل  جت نب "، كهاهِ جْ وَ  غطي َ وتَ وح  الرجين أ نب المق  والقفازين؛ أ ا ويط، "

املرأ  ت طية وجهها فال أصز هلا أنن ت طة وجهها اال اها كاحمد  ضر  رجاح  
 أجاحمب  يرو ا فإ ا ت طة وجهها فإها ه  صا كشفد.

رجين أصز "، فيُ ا  هلا أنن ت  لل باخللخاح والسصار وحنص ا، واليَِّّ حَ لها التى  باحُ ويُ "
لل حم ينا اهلل أعلم، و لل اهلل وآلم عله ل ي اخلامت، لعلنا حمق ور اهاا علل  قا و 

 ى و وعلل  له و   ه أمجعني. 
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َال: واهلل هذا صار فيه خال  بين المشايي اُحراف الذي يك ن بمطاط  الس
 يَّبس لبًسا وال يَّ ، فْر تَّبسه مثَ التن رة فهَ ي  ز لبسه أو ما ي  ز 

عا، أف   صازه ت املشايخ ا  لفصا يف  قا، فالشيخ ابن علي ني  ال  ا :
 وأكلر مشاخينا يرون عوم جصازه واهلل أعلم.

َال: المباشر.  الس

 امل اشر حمعم خيي كفوية اأهم. ال  ا :

َال: التحََّ اُول.  الس

 آيأش معنا ما  ص ال  لين اأوح يأش معنا انن شال اهلل يف  فة اهللىل. ال  ا :

َال: ال اجب عَّيهما   الس

ليها شا ، عليه شاٌ  اها كاحمد مطاوعة، وآيأش يف ال، عليه شاٌ  وع ال  ا :
 ".أو لزماها هامَ زِ ه لَ زوجتُ  هُ تْ عَ وإْن طاوَ   ر باب الفوية قاح: "

َال:     [.3::10:3-33::10:3]الس

ال بأو اها ل ي ا زار أو الر ال يف الفنول،   أحرم من امليقات ال  ال  ا :
 بأو بقل .



1319 
 

َال:    [44::10:3-40::10:3]الس

ة من السنن فإحمه حيرم عق ها، انن مل يصافق فإحمه يولاها وافق هل  ُآنَّة    ا :ال
 ركع ني لكن يف غي وقد النهة.

َال: ق له: "  ".رِ  ْ فَ عَّ  الْ  ةً رى ه مَ ُمرِ في عُ الس

: الوم واهلول، ال، اهلول  قا يُطلق غال اا علل  م ال     والقران وما ال  ا 
 ل فويةا غال اا،  م يطلقصن أحياحماا  ول وفوية يُهوم لل يد، أما ما آصاه ُيس

وجيال و م،  قه أربعة اآ خوامات، اايال يطلق غال اا يف الويو، واهلول علل 
  م ال     بالقران، والفوية علل آاحلر اثمثصرات.

َال: "  " يرجا عَّ  الحج والعمرة رِ  ْ فَ عَّ  الْ الس

 : حمعم، اهللىل والع ر  كال ا علل الفصر.ال  ا 

َال: دليَ َمن يْ ل إنم اُحراف يفسد بال ماع ا  لس

 : ال حيضرن ا ن، اهلل أعلم.ال  ا 

َال: يْ ل: َمن طا  ط ا  اُفاض ،  م جاما قبَ الحََّ وقبَ  الس
 التْصير 
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: علل املق ب يفسو حهه، قو يقصح قاحلين: أحمه احم هد اأركان  هلل وال ال  ا 
 ق ين ال  لين اأوح،  قا مفسو ب ضال  ال،  م يقصلصن العم  يف هل  بكصحمه 

 النمثر عن كصحمه أتل باأركان أو مل يأته باأركان.

َال:   . [10:30:23-10:30:00]الس

: املق ب عنوحما أن، طصاف ا فالة،  قا مق ب ا مام أمحو ط عاا املسألة ال  ا 
أنم َمن طا  ط ا  اُفاض  : مذهب اُماف أحمد  لكنفيها  الف، 
وح وال ، وال ي  لين ال كلين أف نه ال يتحََّ رمي ودون أْن يحََّفْر دون أْن ي

 ثان.

َال:  . [10:30:40-10:30:30] الس

 : ال غي مع م؛ وهلقا ممكن يطصف وحيلق.ال  ا 

لص طاف وارتكب اثمثصر فسو حهه، مبعىن أن، ا حمسان لص طاف وحلق ال  لين 
 ليي بصاجب:تي ها املس  ب و اأوح حيوين با تيان بأمرين من ثالثة أمصر و ا ب  

 الرمة. -

 واهلللق. -

 والطصاف. -
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 اها رمل وحلق كلين، اها رمل وطاف كلين، اها طاف وحلق كلين ال  لين اأوح.

َال: هَ يفسد ح ه لترك ال اجب   الس

: ال، اها جام  بعو طصاف ا فالة وق ين اهلللق  ين فسا  اهللىل بس ب ال  ا 
جب بس ب فعين اثمثصر القل  ص اا اي، ترك الصاجب  ليي بس ب ترك الصا

ط عاا  قه مسألة  الفية بعض العل ال يرم أحمه اها حوين اا اي بعو عرفة ال 
 يفسو، لكن اهللنابلة أعلصن املناط ال  لين اأوح.

َال:   .[10:41:40-.10:41:4]الس

 : عليه بوحمة.ال  ا 

َال:   .[0.:10:41-..:10:41]الس

ال أصز أنن يأكله، يعا شخص  ا  لشخص  : ال حمعم، اها  يو لهال  ا 
  ر قاح:  قه  و ا أجله ال أصز أنن يأكين منها، في رم عليه أنن يأكين مما 

  يو أجله.

َال: يْ ل: ما حكم اُحراف قبَ الميْات   الس

 : يقصلصن: يكره ا حرام ق ين امليقات.ال  ا 

َال: ما ه  الراجح في وج   العمرة   الس
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َََََم ما لذي قص رٍ و  ََََََ َََ ََََََ ََََََ َََ ََََََ َََ  أو تعََّ
 

 
 

 في حال  الترجيح من تكََََََََََََََََََََََََََََّم 
 

 
 

  مرتبََ ْ تَََْ مََالي سََََََََََ   ذي   نْ فََ
 

 معتبَََ ْ قَّنَََا فمَََا عَّ  السََََََََََك ت  
 ََََََ   قَََََاف عَََََنَََََ  غَََََيَََََرك مَََََا َو

 
 مَََََََََْامَََََا بَََََه تََََطََََََََََّب فََََال بَََََه 

اهلل و هلل العل ال  رآصا املساحلين حنن قلنا حمورو علل الراجهلل يف املق ب، الراجهلل  
 صب الع ر ، وأما الراجهلل عنول يف املق ب: وج

َََََم ما لذي قص رٍ ف َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ  أو تعََّ
 

 
 

 في حال  الترجيح من تكََََََََََََََََََََََََََََّم 
 

 
 

َال: َمن وجب عَّ  الحج وقدر عَّيه فعخره  م مات هَ تخر  من  الس
ته   تَر

 ".هتِ ََ ِر ا من تَ جَ رِ خْ اه أُ مَ زِ ن لَ مَ  إن ماتَ حمعم، وقلنا " ال  ا :

َال: يحرف الصيد   لَّمحرف في الحرف فْر الس

ال، اثرم حيرم عليه الويو يف اهللرم ويف غي اهللرم ح  لص يف اهللين،  ال  ا :
 واهللرم حيرم فيه الويو ح  علل اهللالح.

َال: وهَ يحرف الصيد في الحرف لغير محرف   الس

 حمعم، حيرم وآيأش معنا باب ا ه باب  يو اهللرم. ال  ا :

َال: قَّنا ما لم يكن قد  سع  قبَ عرف ، فهذا السعي ه  السعي الذي الس
 ما ط ا  الْدوف أو ه  سعي الحج 
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 ص آعة القل يكصن م  طصاف القووم  ص آعة اهللىل، فإن، آعة  ال  ا :
 اهللىل يش ط أنن يكصن بعو طصاف، اما بعو طصاف القووم أو بعو طصاف ا فالة.

َال: الحي اني اُنسي إْن ذبحه في الحرف ليس عَّيه شي    الس

 [.31:42:53ما يف مشكلة يقبهلل أ صح اهلول ] ال  ا :

َال: هَ المكان الذي يحاذي الميْات   الس

حمعم، مسألة ىاها  امليقات يقصلصن: م،ن مل أر علل ميقات  من املصاقيد  ال  ا :
أحرم من حقو امليقات القل يكصن أقرب املصاقيد علل طريقه، يعا ملالا احمسان 

حو ماشة علل اخلط قاح: واهلل، أآأل  أركب م  كوا  مسافر من الي  ة، وا
 قاح له: ها ب ملكة، قاح له: تنيلا ميقات  قاح: ال، ما أحميل  امليقات أحما ماشة.

فإها حاه امليقات  ار امليقات عن أينه يل  بالع ر ، ف  اها  امليقات تأ ق 
ات أنن يكصن امليقحكم امليقات، لكن السؤاح: ما معىن اثاها   معىن اثاها : 

 عن أين  وأحمد م هٌه يف طريق  ا، مكة أو عن يسارك،  قا  ص معنا ا.

َال: الذي دون الم اقيت وليس من أهَ مك  هَ يعتبر أفْي فعَّيه دف  الس
 تمتا 

 حمعم، يع م أفقياا ما  ام أحمه مسافة قور ولص كان  ون املصاقيد. ال  ا :

َال: ما حكم َمن باشر زوجته قبَ   التحََّ اُول الس
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باشر زوج ه ق ين ال  لين اأوح فأفسو، قلنا: عليه بوحمة، مل ينيح فعليه  ال  ا :
 فوية أهم شاٌ  أو  يام ثالثة أيام أو اطعام آ ة مساكني.

َال: ما حكم َمن سْطت من لحيته شعرة أو أَثر أ نا  اُحراف وه   الس
 يت ضع، فهَ عَّيه شي ه أقصد بعد اُحراف 

 أ رل.ال  ال  ا :

َال: الثاني إذا أطََّ رفض المحَْ عند الحنابَّ  فما المْص د   الس

 أيضاا ال أ رل، ما أعرف، اثقق ما أ رل، حمعرف املنقهلل منقهلل املر اول.  ال  ا :

قاح بعضهم املنقهلل واملو هلل واملرجهلل املر اول منقهلل ال نقيهلل املش  ، مو هلل 
 من اخلالف. تو يهلل الفروي، واملرجهلل ا حمواف يف معرفة الراجهلل

َال: نرج  إعادة شرح عبارة "ونِ   ".طه رْ ه شَ تُ يى الس

 " حنن قلنا ان، ا حرام يطلق علل أمرين:طه رْ ه شَ تُ يى ونِ ع ار  " ال  ا :

 . علل حمية الو صح يف النس 
 .وعلل حوصح الو صح يف النس  القل يعقب  قه النية 

ة شرٌط لنية حمقصح: النيف ين ا حمقصح: النية شرٌط للو صح يف النس ، وال يوهلل أنن 
 الو صح يف النس .
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َال: َمن ه  اُفْي   الس

 اأفقة  ص ال عيو من مكة بينه وبني مكة مسافة قور. ال  ا :

َال: يمكن أْن تكرر الفرق بين ني  النس  وني  الدخ ل   الس

  قه هكرحما ا. ال  ا :

َال: يمكن تكرر شرط وج   السعي وحَ المرأة   الس

وجص  اثرم يف حقها شرط وجصب  لص مل  -يها ا  ص  الكرامأ-ل حمعم، املرأ  
يصجو ىرم ال أب عليها أنن كىل ال بنفسها وال مباهلا، يعا امرأ  ليي هلا ىرم 
أآل د وما يف أحو من أقارهبا مسلم وليي هلا ىرم،  ين أب عليها أنن توف  

 ها   ين خيرل من ترك من ماهلا لشخص  حيىل عنها وال ما يليم  ال يليم، اها ماتد
 ال خيرل من ترك ها.

َال: قال: َمن هم أهَ المشرق   الس

 يعا أ ين العرال وحنص م. ال  ا :

َال: إذا مر بميْاتين فهَ يحرف من أول ميْات   الس

 حمعم، اها مر مبيقاتني حيرم من اأوح منه ا.ال  ا : 
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بت سيارة أجرة وب َال: نسيت اُحراف وأنا في الميْات وَر رعت عد ما شالس
رت وأحرمت أي لبيت بالعمرة، فهَ يصح ذل    مسافٍ  قصيرة تَذ

بالنس ة ملسألة اها لىب بالع ر  بعو مفارقة امليقات الشرعة فعليه  م،  ال  ا :
، يعا واحو بعو  لكن احم  ه أن، امليقات الشرعة قو يكصن أوآ  من املسهو ملالا

هل  وم املسهو لكنه يف منطقةما تعوم مسهو هل اهللليفة بأم ار  كلي ، تع
 اهللليفة فأحرم فإحمه يوهلل وليي عليه  م.

َال: ما الفرق بين شرط ال ج   وشرط وج   السعي   الس

اها قلنا شرط وجصب فاحم فاؤه معنا ا ال أب عليه اهللىل أ الا ال بنفسه  ال  ا :
وال بصكيله، يعا ال أب أنن يوف  ماالا يصكين به شخص ولص مات  قا الشخص 
القل ال أب عليه اهللىل مل ي  قق فيه شرط الصجصب ال خيرل من ترك ه، خبالف 

 القور  ال وحمية فإ ا شرٌط لصجصب السعة.

احمسان غا عنوه أمصاح لكنه مشلصح ال يس طي  أنن يق ب بنفسه، حمقصح:  قا 
أب عليه اهللىل لكن ال بنفسه، ال أب عليه السعة بنفسه، أب عليه اهللىل 

 ماله ملن حيىل عنه.لكن يوف  من 

رتم ال ماع في العمرة  َال: َذ  الس

 قلنا اا اي يف الع ر  ق ين طصاف الع ر  مفسٌو للع ر . ال  ا :
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َال: لم تَْ التفصيَ في حكم ال ماع في الحج والعمرة   الس

حمعم، بالنس ة للع ر  انن كان ق ين طصافها فإحمه مفسو، وانن كان بعو  ال  ا :
 لكن بعو طصافها عليه فوية لكنه ال يفسو حهه.طصافها فإحمه ال يفسو، 

َال: ما صف  المحرف المعتبر من حي  عمره   الس

، ويش طصن "عَّيه عَّ  التعبيدِ  فُ رُ حْ ن تَ ها أو مَ ه  زوجُ اثرم قاح: " ال  ا :
، املق ب يش ط أنن يكصن بال اا، بعض العل ال  يف اثرم أنن يكصن بال اا عاقالا

 ملق ب ال، ال بُوَّ أنن يكصن بالغ رجين، رجين بالغ عاقين.جصزوا امل يي لكن ا

َال: يْ ل: الطال  الذين يدرس ن في المدين  وهم من أهَ جدة هَ  الس
 يحرم ن من المدين  أو من جدة 

  قا السؤاح له  صر: ال  ا :

  أنن خيرل من املوينة قا واا مكة، أس  طريق مكة الص رة اُول :
 أنن حيرم من هل اهللليفة. وها ب ملكة، فهقا ال بُوَّ 

  ا جو ، ها ب او  اجاز  الص رة الثاني : أنن يق ب من املوينة قا وا
احم هد الوراآة وها ب او  ألي عنو أ له، ويف حمي ه أحمه آصف حيىل  قه السنة 
وباقة علل اهللىل أيام، فهقا اها اجته من جو  ا، مكة فعليه أنن حيرم حينئق  من 

 جو  واهلل أعلم.
 َال: نرج  إعادة تعري  ال ماع الس



1328 
 

في   ٍ يى َِّ صْ أَ   ٍ فَ شَ حَ  بُ ي  غَ تََ اا اي آ ق يف باب ال سين قصح املؤلف: " ال  ا :
ان أو دُ اًل بُ قَُ  يٍّ َِّ صْ أَ   ٍ رْ فََ   ".ًرابَُ َ 

َال: قال: "  "، ما ه  جزاؤه هاؤُ زَ ه فعَّيه جَ في يدِ   َ َِّ أو تَ الس

 آيأش معنا باب ا ه باب جيال الويو. ال  ا :

َال: الذي لم يرد العمرة والحج إذا مر بالميْات وه  يريد مك  فهَ  الس
 ي ب عَّيه اُحراف 

مق ب اهللنابلة كاا هصر أحمه أب علل كين  ا ين  ملكة أال يو لها  ال  ا :
 .اال ىرم لصرو  هل  عن ابن ع او  

َال: بخص ص الم اقيت قَّنا يحرف من بيته هذا لَّحج، أما لَّعمرة  الس
 إل  أقر  ميْات فيذهب 

ال، ال، من بي ه لل ىل والع ر ، م،ن كان هو املصاقيد حيرم من بلوه يف  ال  ا :
 اهللىل والع ر .

ما ولدته  َال: هَ يغفر ذنب الحا  عن غيره ويكتب له اُجر ويع دَ  الس
 أمه 
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اهللال عن غيه يعا القل حيىل عن غيه  ين ي فر له هحم ه  ال أعرف  ال  ا :

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ): ح اهلل يف  قا اال قص 

 .[133]ا آرال/(  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

َيُظنى َظنِّ َعْبِدي ِبي فَََّْ  ِعْندَ  أَنَا»يف اهللوييت القوآة:  وقصله  
 ، واهلل أعلم.«َما َشا َ  ِبي

َال: الحين أنا ذاهب جدة وفي نيتي عمرة لكن عندي مستشف  عندي  الس
 يْات أعمال أخر  في جدة، الزف أحرف من الم

اها  رجد من املوينة أجين الع ر  فيهب أنن كرم من امليقات، واها  ال  ا :
 رجد من املوينة أجين جو  وقلد: الع ر  بعو اها  لود أش ال باملر  أل ق 
ل ع ر  انن شال اهلل، فهقا ال يليم  أنن كرم اال حييت قضيد أش ال    أحمشأت 

ا آفر، السفر ا، مكة؛ أن،  قا السفر من  ن ا ا، جو  وليي آفر الع ر  وااَّ
بعض املشايخ يفد بأحمه أب ا حرام من امليقات يف  قه اهللالة، فلص أحرمد من 

 امليقات فهص اح ياط.

َال: ول  أحرمت من جدة   الس

ا أ لياا فيه  ص  ال  ا : ولص أحرمد من جو  ومل يكن أ ين السفر وال قووا
 م.ن أنن كرم من جو  وله وجهٌ قصٌل واهلل أعلا حرام، فهقا بعض املشايخ ير وص 
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يعا  م عنوحما يف املق ب ال يس   صن املصاال  بينها، مبعىن أحم  تق ب مكة 
وتأ ق ع ر ،    رل لل نعيم كضر ع ر ،    رل لل نعيم كضر ع ر ،  قا اأمر 
ال يس  ب، أما اها ه  د ا، مكة    رجد من مكة عنوك ع ين ملالا يف 

 ،   رجعد من جو  ا، مكة ف ج  ىرماا بع ر  ما يف مشكلة بين  قا جو
 أفضين.

َال:   .[2:10.:10-:2:1.:10]الس

 ال أ رل اهلل أعلم. ال  ا :

َال: ي ب عَّ  الف ر   الس

أقووك أنن يؤ ر ا يف آفر  واحو  م  اهللىل؛ أحمه لص اع  ر ا ن ما  ال  ا :
 يس طي  أنن حيىل، ال أ رل اهلل أعلم.

َال: "ال  "   يَِّّ حَ لها التى  باحُ يُ س

يعا ل ي اخللخاح واأآاور وحنص هل  يف اهللىل ما يف مشكلة ليي  ال  ا :
 من اثمثصرات.

َ يصبح  ان الحج في حْه فرًضا لكن ه ان غنًياَ  َال: قال: الذي مات َو الس
 واجًبا 
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ا راجه من  نحمعم، ال بُوَّ اها كان يف ال كة ماٌح يكفة لل ىل فال بُوَّ م ال  ا :
 ".هتِ ََ ِر ا من تَ جَ رِ خْ اه أُ مَ زِ ن لَ مَ  وإْن ماتَ ال كة، وآ ق معنا يف قصح  احب اليا : "

َال:   .[0.:2.:10-4.:2.:10]الس

ال أ رل، ال أ رل، اهلل أعلم، يعا  رل اهلل أعلم ما أ رل، آ  احم   ال  ا :
  .اللهم و  وك، أشهو أن، ال اله اال أحمد، أآ  فرك وأتصب الي
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 الدرس الثامن والعشرون

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل، و لَّل اهلل 
 أما بعد...وآلَّم علل حم ُينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني، 

أن يفقهنا يف الوين، وأن يُعُل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل 
 ا عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا، احمه ول هل  والقا ر عليه.علَّ نا، وأن يييوحم

وما زلنا م  ك اب ]زا  املس قنه  يف ا  وار املقنه [ للشيخ/ مصآل بن أمحو 
تعا،، و ص يف الفقه علل مق ب ا مام أمحو بن حن ين  اهللهَّاول 
 :تعا،، كنا قو و لنا ا، "باب الفوية". قاح املوُنف 
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اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، و لَّل اهلل 
وآلَّم وبارك علل حم ُينا ى وه وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم اغفر لشيخنا 

 ولصالويه ولل سل ني يا رب العاملني.
 تعا،: قاح املونف 

 ديِ (الفِ  )با ُ 
 ، أو إطعافِ افٍ أيى   ال  ِ  يافِ صِ  بينَ  يبٍ وطِ  رأسٍ  غطي ِ أو تَ  مٍ وتَّْي ٍَ َّْ حَ  بفدي ِ  رُ يَى خَ يُ 
ينَ مَ   ِ تى سِ  َِّ سَا ، شاةٍ  حُ بْ أو ذَ  عيرٍ أو شَ  رٍ مْ تَ  صاعِ   ُ صْ أو نِ  رٍّ بَُ  د  مُ  سكينٍ مِ  ، لك
ان- ٍَ ثْ مِ  بينَ  دٍ يْ صَ  زا ِ  َ وبِ    مُ عِ طْ عاًما فيُ ي بها طَ ر تَ شْ يَ  راهمَ ه بدَ أو تْ يمُ  -إنَ 
َى  َِّ ادًّ مُ  سكينٍ مِ  َ ، يافٍ وصِ  إطعافٍ  نَ له بي ََ ثْ ي ًما، وبما ال مِ  دٍّ مُ  ، أو يص فُ عنَ 
  َُ ضَ ، واُفْ افٍ أيى   ِ  ال  يافُ ه فصِ مَ دِ ف ن عَ  ،ديُ هَ الْ   بُ فيَ  رانٍ وقِ   ٍ عَ تَْ مُ  ا دفُ وأمى 
ا يً دْ هَ  دْ  ِ إذا لم يَ  رُ صِ حْ مُ ه، والْ َِّ هْ إل  أَ  اَ جَ وسبعٍ  إذا رَ   ،فَ رَ عَ  ها ي فَ رِ آخِ  َ نُ 
، شاةه  مرةِ ، وفي العُ  ه نَ دَ بَ  جِّ حَ في الْ   ٍ رْ في فََ   ٍ طْ  َ بِ  بُ  ِ ، ويَ َى  م حَ  شرةً عَ  صافَ 

 ها. مَ زِ ه لَ زوجتُ  هُ تْ عَ وإن طاوَ 
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َه  ن ، ومَ دٍ يْ صَ  ال ِ بخِ  ةً رى مَ   دَ فَ  دِ فْ ولم يََ  سٍ نْ من جِ  امحظ رً  رَ رى ن ََ ( ومَ )فص
سياٍن بنِ  رُ ُْ سْ ه أو ال، ويَ إحرامُ  ضَ فِ رُ  ةٍ رى مَ  َِّ لكُ   دَ فَ  من أجناسٍ  احظ رً مَ  ََ عَ فََ 
َ  القٍ حِ و  وتَّْيمٍ  دٍ يْ ، وصَ  ٍ طْ وَ  دونَ  رأسٍ  غطي ِ ، وتَ يبٍ وطِ  سٍ بْ دي ُ لُ فِ   يٍ دْ هَ  ، َو

ينِ فَِّ  أو إطعافه  َُ  دي ُ ، وفِ فِ رَ حَ الْ  مسَا  اُحصارِ  ونحِ هما ودفُ  سِ بْ والَّ    َ ذَ ا
َِّ  فُ الص ْ  ئُ زِ  ْ ه، ويُ سببُ  دَ جِ حي  وُ   ئُ  زِ وتُ   ٍ نَ دَ بَ  اُ بُ أو سُ  شاةه  ، والدفُ كانٍ مَ  بك
 . ْرةه عنها بَ 

تعا، قس ة، الفوية، والفوية تنقسم ا،  ويف  قا ال اب يقكر املوُنف 
 قس ني علل وجه ا مجاح:

 فويٌة علل ال خيي.الْسم اُول: 
 فويٌة علل ال تيب.والثاني: 

ن القل الفوين القل بعوه أيضاا: م، وآيقكر كينَّ حمصي  وما أب فيه، وآيقكر يف 
 ُتوف،  له  قه الفوية 

:نبدأ أواًل بالفدي  التي تك ن عَّ  التخيير  وهي فديتان 
 فوية اأهم. -

 وجيال الويو. -

 رُ يَى خَ يُ ؛ و ة من الفوية الد تكصن علل ال خيي فقاح: "بدأ أواًل بفدي  اُذ  ■
 ". ال  ِ  يافِ صِ  ينَ ب يبٍ وطِ  رأسٍ  غطي ِ تَ و وتَّْيمٍ  ٍَ َّْ حَ  بفدي ِ 

  قه الفوية فيها مسأل ان:
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: ما القل يو ين يف فوية اأهم  يو ين يف فوية اأهم أربعة المسعل  اُول  ●
 أمصر، ما  ة  وهكر ا املؤلف بقصله:

 ".ٍَ َّْ "حَ  .1

 .""وتَّْيمٍ  .2

 ".رأسٍ  غطي ِ تَ "و .3

 ".يبٍ "وطِ  .4

 ".لُْبُس الَمِخيرِ وحمييو عليها اخلامي و ص: " .5

 فيها قاح: مما يو ين قاح 
 حن ال أن حمُعُ  ه وأن خُنُووه؛ "َه َّْ "حَ وقصله:  "ٍَ َّْ "حَ : أواًل 

فكيف  ال بُو من تع يم  قا الكالم وال بُوَّ من  ويوه، حمعم يا  أما تعميمه
 شيخ  ليين: تع ي ه يف كين حلق  ال حنن حمريو أن حمُعُ  ه ا، غي اهلللق.

، أو تقوي  حمقصح: ازالة الشعر،  ص هكر اهلللق واملرا : ا ، زالة الشعر آصال كان  لق 
َه أو حم ف  فإن  قا كله  ا يٌن يف قصله: "  فال خي صر باهلللق. "َحَّْ

و ويوه قو حمصَّ عليه املؤُلف في ا آ ق،  ونحتا  أن ُنخصِّصه أيًضا:
ا، و قا ُعلهم من قصله آابقاا: "  ََ ََّ ن حَ مَ فف خويوه مباها  بلالث شعرات فواعوا

 ".َفَد    ً  ال مَ َّى أو قََ 
 اهن  قا خُيوَّص مبا كان ثالث شعرات أو أكلر.
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 حن ال أن خُنووه مبا كان ثالثة أ فار فأكلر. والتَّْيم
ٍَ  وَّوه املؤلف آابقاا يف قصله: " وتغطي  الرأس فنا أن تفويين "، وعر ِبُماَلِص

ن كاملق ب يف مسألة ت طية الرأو أحمه اها قوو ت طية رأآه مبا ين قين معه ولص مل ي
 مال قاا، عر،فنا  قا أم ال  آ ق.

 بناً  عَّ  هذا فالمذهب عند الحنابَّ : 
 الش سية  ين ي مثلَّين هبا ا حمسان  و ين يمثُلله غيه هبا  حمعم. -

 اخلي ة  ما ت نقين، ما يف مشكلة اآ ع اهلا ال بأو. -

 وااوران لص ول  ممثلَّةا بني شهرتني وجلي ك ها  ال بأو. -

صراا، وآ ق معنا أن الطيب يش ين أم "والراب  و ص: "الطهيب ،"رأسٍ  غطي ِ تَ و"قاح: 
 ما  ة  ال طيرب يف ثصبه وبوحمه وشمر الطيب.

ول ي املخيط  قا ُيضاف اخلامي، املؤلف ما هكر لُ ي  قال: "َولُْبُس َمِخيٍر:
 ُنه الخامس من فدي  اُذ .املخيط  نا، وين  ة أن ُيضاف؛ 
 فوية اأهم.  اهن  قه اأمصر اخل سة تو ين يف

، ال خيي بني ثالثة أمصر، ما  ة ما فديتها   عرفنا أ ا علل ال خيي، قاح: خُييَّ
  قه اأمصر 
 ". افٍ أيى   ال  ِ  يافِ صِ  "بينَ  .1
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ينَ مَ   ِ تى سِ  "إطعافِ  .2 َِّ سَا أو  رٍ مْ تَ  صاعِ   ُ صْ أو نِ  رٍّ بَُ  د  مُ  سكينٍ مِ  ، لك
 ".عيرٍ شَ 

 "شاةٍ  حُ بْ "أو ذَ  .3

 :عنوحما ثالث  يارات
 الويام. -

 وا طعام. -

 وهبهلل الشا . -

فالويام ثالثة أيام، وا طعام آ ة مساكني، واملسكني  نا يُعمر الفقي وال ما يُعمر 
 الفقي  املسكني  نا يش ين املسكني والفقي.

، وعر،ف "صاعِ   ُ صْ أو نِ  رٍّ بَُ  د  مُ قاح: " أواًل: مْدار اُطعاف: نا أن من غي ال ُمرر
أن ا طعام من ال ُمُر يكفة فيه حموف غيه ما عوا باباا واحواا القاعو   احل اا: )

 و ص زكا  الفهطر، فإحمه ال بُوَّ فيه من الواي آصال أ رل من ال ُمُر أو من غيه(.
ال  ر ال اقة غي ال  ر والشعي خي ص ب "عيرٍ أو شَ  رٍ مْ تَ  صاعِ   ُ صْ َأْو نِ " قال:

 متر أو ي  ما ُأيئ يف الفطر  فيويوالشعي، وال ُأكن ا رال غي ال  ر والشع
شعي أو بُمرٍّ أو أقهط، وههكر اأقهط  نا كلٌي من اأ  اب مل يقكره، ولكن اها 
رجعد للشرو   لد وجوت أن اجمليئ عنو م ما ُأيئ يف الفطر ، وغال اا 

 ُيسقهطصن ههكر اأقط واهلل أعلم.
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 حلة ما  ة  ما له آ ة أشهر منوالشا  اجملي  "شاةٍ  حُ بْ ذَ : "الثال  من الخيارات
 الضأن أو آنة من املاعي؛ يعا جقي لأن  وثاٌّ من املعاز.

 جيال الويو، الويو حمصعان: : م اُمر الثاني مما فيه التخيير ه  ■
 يٌو له مليٌن من النم،ع،م؛ يعا له مليٌن من هبي ة اأحمعام، ما  ص القل له مهلين من 

 لف.هبي ة اأحمعام  آيقكره ا ن املؤ 
َه من بهيم  اُنعاف ُيخيىر فيه اُنسان بين  الث خيارات: ●  الذي له مث

: أن يقبهلل  قا امللين، فإها اف لنا أن الويو  قا اهلل امة ملالا قالصا: اُول -
 مللها الشا ، فأحمد ويمرٌر بني هبهلل الشا .

ن أ: أن ُتطعهم بقي ة الشا  وال بقي ة اهلل امة  بقي ة الشا ، الخيار الثاني -
ُتطعهم بقي ة الشا  املساكني، ف ش ل بقي ة الشا  طعام وُتطعهم به 
 املساكني علل ما هكرحماه؛ ُمور بُمرٍّ أو حموف  اي  من غيه لكين مسكني.

 : الويام، ك،م عو  أيام الويام  حمقصحال ُتريد إطعاف ل  خياره  ال  وه  -
الصا: م  قعن كين مسكني  يصماا، كم  قا الطعام القل اش ي ه يكفة ك، 

 يكفة عشرين مسكني، اهن توصم عشرين يصم.

  قه ثالث  يارات.
َه فعنت مخيَ ره بين خيارين: ●  إن لم يكن له ِمث

 ا طعام. -
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 والويام. -

ما يف عنوحما مهلين تق ه في قل عنوحما ا طعام والويام، لكن ا طعام  نا كيف 
به طعاماا فُ طعهم  ش لحمعرفه  حمُقُيم، ما يف ملين حمقُصمه فنقُصم الويو حمفسه ف 

املساكني، أو توصم عن كين مسكني  يصماا، و قا القل هكره املؤلف بقصله: 
 ".رُ يَى خَ يُ "

اَن". ٍَ ثْ مِ  بينَ  دٍ يْ صَ  زا ِ  َ "وبِ   ِإْن ََ
 ( دٍ يْ صَ  زا ِ  َ وبِ )

لنيٌن فقاح: "أواًل  انَ  ٍَ ثْ مِ  بينَ : أن يكصن له مه ه مليٌن من هبهلل امللين ان كان ل "ِإْن ََ
؛ يعا من هبي ة اأحمعام من ا بين وال قر وال نم،  قا اخليار اأوح القل  ص: النم،ع،  مه

 هبهلل امللين.
، أو الض ي يرج  علل امللين أو الويو  علل امللين "راهمَ ه بدَ "أو تْ يمُ : الثاني

 تقي ه: يعا تقصمي امللين.
الصا: يطل  قي  ه قتُقُصمه، كم يطل  قي  ه   "عاًماري بها طَ تَ شْ يَ  راهمَ ه بدَ أو تْ يمُ "

، تش ل باملئ ني لاير طعام وُتطعه  م ملالا الشا   قه يطل  قي  ها مئ ني لاير ملالا
 املساكني.

َى   مُ عِ طْ فيُ "قاح:  كن و ين ي عنيَّ الشرال وال ان كان عنوه طعام أُ  "ادًّ مُ  سكينٍ مِ  َ
نوه الطعام  ين ع"، لكن لص عاًماري بها طَ تَ شْ يَ  راهمَ ه بدَ تْ يمُ يُطعهم  قاح: "أ،ون 
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يليمه يش يه وال ممكن خُيرهل مما عنوه  املقوص   ص ا طعام آصال اش م أو كان 
 عنوه.

َى   مُ عِ طْ فيُ "  ان كان  قا من ال ُمُر، ُموًّا ان كان من ال ُمُر، وان كان "ادًّ مُ  سكينٍ مِ  َ
 من غي ال ُمُر فُيطعهم موين حموف  اي.

 َِّ أو يص ُف عنَ صم  كم عو  اأيام  ": الويام، كيف يوالخيار الثال  وه 
 أو يوصم عن كين ُموٍّ من ال ُمُر يصماا. "ي ًما دٍّ مُ 

 ولنأ ق علل  قا ملاح: 
حم،ة من ا بين. -  قالصا علل آ يين امللاح: يف النعامة بو،

 وقالصا: ملالا يف محار الصحش بقر . -

 ويف الض   ك ش. -

و ا فعين  رأم حمعامة قاح: فر ة حموي: واحو ها ب ا، اهللىل ُىرهم ماها النعام  بدنَ 
ما مو حمعام، أين وأين مو النعام  فوا  النعامة، ف اها عليه  حمقصح: علي  أحو 

 ثالث  يارات: 
حم،ة من ا بين.اُول  : تقبهلل ب،و،

: ما أُريو أهبهلل، حمقصح: قُصم ا بين، ك،م يطل  قي ة ا بين يا شيخ  الخيار الثاني
ا، ف  قه اش ل هبا طعاماا، حمف ض أحمه اش م بُمرًّ أربعة  الف، حمقصح: اأربعة  ال

حمقصح: ُ قن  قا ال ُمر، وأطع ه لل ساكني لكين مسكني  ُموٌّ واحو، كم يطل   ُموَّ 
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-الُم كم كيلص  قلنا: أن الواي ألفان بأربعني، يطل  كم  حموف كيلص أو زيا   
 ال أقين، حمقصح: حموف كيلص. -آ  احلة جرام أو أقين

 الُم  أربعة  الف لاير، كم كيلص يأش لنا من الُم  الكيلص بأربعة كم يأش لنا من
لاير، خيرل لنا ألف كيلص، يوي عليه اطعام كم مسكني  ألفني مسكني، أو يوصم 

علل كين حاح  كقا  ص طريقة  [95]املاحلو :( ی ی ی جئ)ألفني يصم؛ 
 حساب الوصم.

ي عدد ُن هذه مسعل  يعنط عاا يف اليمان السابق رمبا يكصن الناتىل و لف؛ 
 .اُياف سيختَّ  باختال  قيم  المشتر 

ا، : لص قاح: أحما ما أُريو أش ل بُر، أُريو أن أش ل مترا وطبًعا فيه إشكال آخر هنا
يُريو يوصم  ص ا ن، فقاح: ال لن أحس ها بالُم، آصف أحس ها بال  ر، ما  ص 

وح أُريو عهص ،  ار عليه بال  ر  العهص ، الكيلص بكم  بس ني ملالا  قاح: 
األفني  ار عليه أقين من ألفني، أليي كقل     ان املسكني الصاحو يأ ق 
 موَّين، يطل  له حموف عشر ال قييم اأوح فيوي عليه  يام مئة يصم بوح ألفني.

المثا ر: أن  -أحما  لد املسألة-القل يمثهر  كيف يُقصَّم  اأ  اب 
، ال له أن يُقُصم مبا شال،  قا  القل يمثهر ما مل يكن ُأكن أن حمقصح الصآط ملالا

يوهلل يُقُيم بال ال أو بالر يص، واهلل أعلم، لكن قالصا: يوصم عن كيُن اطعام 
مسكني  يصماا، واطعام املسكني خي لف واهلل أعلم، ال أ رل واهلل أعلم ما هكر 

 ال  ابُ  وال أ رل.
  : ما ال ملين له، ف ا حك ه الثاني من الصيد
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يو، ملالا يُطعهم كم مسكني  حمقصح: يُقُصم الو "يافٍ وصِ  إطعافٍ  له بينَ  ََ ثْ وبما ال مِ "
لص  ا  بطَّةا، فإحمه خُييَّ بني: حمقصح: كم ال طة قي  ها  حمنمثر يف قي  ها، افرض 
قاح: قي  ها مخسني لاير يوي يش ل باخل سني لاير طعام ويُطعم املساكني، أو 

 ا.يوم عن كين مسكني  يصما 
    ر أربع  أن اع أو  ال  م انتَْ إل  الفدي  التي تك ن عَّ  الترتيب، وَذ

 أن اع:
  م ال   ر  والقهران. -

 و م ا حوار. -

 والصاجب يف الصطل يف اهللىل. -

ِْران  ■   بُ يَ ف رانٍ وقِ   ٍ عَ تَْ مُ  ا دفُ وأمى ": فْال -وه  اُول-أما التمت ا وال
 يافُ ه فصِ مَ دِ ف ن عَ "، أب اهلول فإن مل؛ الحظ ا ن حنن علل ال تيب "ديُ هَ الْ 

 ".هَِّ هْ إل  أَ  اَ جَ سبعٍ  إذا رَ   ، أوفَ رَ عَ  ها ي فَ رِ آخِ  َ نُ   َُ ضَ ، واُفْ افٍ أيى   ال  ِ 
 اهن عنوحما اأوح:  ول، يقبهلل شا  يف اهللر،م وتكصن لفقرال اهللر،م. -

فإن مل يس ط  هل ، ان عوهم هل  ما عنوه فلصو فإحمه يوصم ثالثة  -
  اهللىل، وآ عة اها رج  ا، أ له.أيام يف

بالنس ة لويام ثالثة أيام يف اهللىل، م  ي وأ وق ها  م  ي وأ وقد جصاز ا  بعو 
ال  لرين من الع ر ، ولص مل حُيرهم  بعو ا حرام، المثا ر بعو ا حرام بالع ر  واهلل 

إها ف ،ُنه ه  سبب ال ج   ه  العمرةأعلم، له أن يوصم بعو احرامه بالع ر ؛ 
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أحر،م بالع ر  له أن يوصم، وآصالٌ  ام يف احرامه بالع ر  أو بعو كلرله من الع ر ، 
 أو بعو احرامه يف اهللىل.

ولكن المثا ر من كالمهم أن اأفضين أن يصقعها بعو احرامه باهللىل، لكن أصز 
: "أحمه أصز تقومي الصاجب اها -و قه قاعو  هكر ا ا مام ابن رجب -

و آ ب وجص ه  و قه من فروعها. "ولص ق ين وقد الصجصب ُوجه
اهن اأفضين أن يصقهعها يف احرام اهللىل، ولكن لص جعلها من بعو احرام الع ر  
   َّد؛ يعا لص أحمه اع  ر يف شصاح وجلي يف مكة فوام ثالثة أيام  هللَّ هل .
اأفضين أن أعلها بعو احرامه باهللىل، واأفضين حينئق  أن يُقُوم احرامه باهللىل عن 
يصم ال وية؛ ليكصن   ر اأيام  ياماا من  قه اللالثة ما  ص   ص يصم عرفة، فُي رهم 
ملالا من ليلة الساب  أو اليصم الساب ، فيوصم الساب  واللامن وال اآ  و ص ىرهم يف 

 ". َ رَ عَ  ها ي فَ رِ آخِ  َ نُ   َُ ضَ واُفْ اهللىل، و قا معىن قصله: "
ق، ا وقد ااصاز أن تكصن يف أيام ال شرياهن  قا وقد اأفضلية لللالثة، وعنوحم

 فِ ن دَ إال عَ  َِ التشري افِ أيى  وصيافُ "وآ ق  قا يف ك اب الويام عنو قصح املؤلف: 
فيهصز أن يكصن يف أيام ال شريق، وال أصز أن يؤ ر ا بعو أيام  "نراٍ وقِ  تع ٍ مُ 

 ال شريق.
  اهللىل  من مناآ وأما اأيام الس عة ف كصن بعو الرجصي ا، أ له بعوما ين هة

 كلها.  قا اأوح.
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 م ا حوار ، و الثاني من الفدي  التي تك ن عَّ  الترتيب: هي دف اُحصار ■
 دْ  ِ إذا لم يَ  رُ صِ حْ مُ والْ "يقبهلل  وياا بنيَّة ال  لرين  قا  ص اأ ين، ان مل أهو قاح: 

  ام عشر  أيام    كلَّين. "َى  م حَ  شرةً عَ  ا صافَ يً دْ هَ 
،   ي  لَّين بعو هل اهن  ص علل ال   ، تيب: اهلول، فإن مل أهو فويام عشر  أيام 

و قا ط عاا آيأش تقييوه يف اثو،ر يف )باب الفصات وا حوار(، أن  قا يف 
ين من غي  ولٍّ،  اثو،ر القل مل يش ط، أما اثو،ر القل اش ط فإحمه آي ه

 وآيأش  قا يف باب الفصات وا حوار.
ة ما يف مشكلة، لص  امها يف أوح هل اهللهة لكن بعو يصم عشر  هل اهلله

 احرامه الد  ة اأيام اللالثة أيام يف اهللىل اها  امها بعو احرامه بالع ر  ال بأو.
  ٍ رْ في فََ   ٍ طْ  َ بِ  بُ  ِ ويَ "الثال  من الفدي  التي تك ن عَّ  الترتيب: ه   ■

 ". ه نَ دَ بَ  جِّ حَ في الْ 
أيام، ويف  ال عيني، فإن مل أهو فإحمه يوصم عشر اهن الصطل يف اهللىل فيه بوحمٌة علل 

ويف الع ر  أب عليه شاٌ ، و ين  ة فوية أهم أو شاٌ   "شاةه  مرةِ وفي العُ "الع ر  
ن مسائَ ُعلل ال عيني  ا ن ما كضرن املسألة ولكا كند ك   ها عنول؛ 
ثيرة متفرع  َ بع ر الشه ة عَّ  الُنُس  مسائََ   كلي  منها ويف ،ال ط  وما يتعَّى

أ  اب امل صن يقصلصن: فيه شاٌ ، واها رجعد ا، الشرو  و لد جتو أن  قه 
 الشا  ااا  ة فوية أهم، حمعم  قه فوية أهم وليسد شا ا علل ال عيني.

اهن عليه شا ٌ يقووون بقل  فوية أهم، وان كان اا اي يف الع ر  ق ين الطصاف 
و الع ر .  فإحمه يُفسه
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 حمسخ ان يف اليا ؛ -أو ليمما ا- "هامَ زِ ه لَ وجتُ ز  هُ تْ عَ وإن طاوَ "
حمة يف اهللىل والشا  يف الع ر . -  ليما ا: ال و،

 أو ليمها: ما هُكهر يف الفوية. -

   َل ر فيه أربا  م انتَْ الم ٍَ يتعَّىَ بالفدي ، وَذ  تعال  إل  فص
 مسائَ:
 اأو،: تكرار اثقور. -

 واللاحمية: أثر النسيان وحنصه علل الفوية. -

 للاليت: مكان الفوية.وا -

 والراب : املرا  بالوم عنوما يُقك،ر يف باب الفوية. -

 .المسعل  اُول : تكرار المحذور ■
 تكرار اثقور؛

 اما أن يكصن من جني  واحو . -

 أو من أجناو. -

ان من جنٍس واحد فه  عَّ  ن عين: -  ف نَ 
َه "، ف ا حك ه  أن يكصن املكرَّر غي الويو  سٍ نْ من جِ  احظ رً م رَ رى ن ََ ( ومَ )فص

 قا  ص اهللكم يف اثقور املكرَّر من غي الويو اها كان من  "ةً رى مَ   دَ فَ  دِ فْ ولم يََ 
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جني  واحو؛ يعا حلق شعره ومل يُفوه،   رج  وحلق مر ا أ رم شعراا   ر ومل 
ر اثقور بعو فإن فوم   كرَّ  "دِ فْ ولم يََ  سٍ نْ من جِ "يفوه فعليه فويٌة واحو ، قاح: 

 ال الفوية فعليه فويٌة أ رم حممثي ما هكرحماه يف كفَّار  ااه اي يف  ار رمضان.ا ر 
كين  يو    خبالف الويو فإن عليه علل "دٍ يْ صَ  ال ِ بخِ "قاح:  النصي اللان: الويو

فوية؛ يعا ملالا ق ين عشر محامات فعليه فوية واحو  وال عشر فويات  عليه 
 عين.عشر شياه ، الويو ي كرَّر ب كررر الف

ي لق ف المسعل  الثاني  أو الص رة الثاني : أن يك ن التكرار من أجناسٍ  -
ب شعره، وق ين أن يفوه يُقُلم أ فاره، وق ين أن يفوه يُ ُطة رأآه، وق ين أن يفوه ي طيَّ 

 و كقا، ف ا اهللكم 
   آصال كانفعليه فويٌة لكين مر  "ةٍ رى مَ  َِّ لكُ   دَ فَ  من أجناسٍ  احظ رً مَ  ََ عَ ن فََ "ومَ 

سألة  قه م "ه أو الإحرامُ  ضَ فِ رُ "قو فوم أو مل يفوه؛ أن  قا جنٌي و لف، 
يقصح املؤلف: ان الشخص لص أحمه ملا فعين اثقور قاح:  الص آأترك اهللىل مر ا 
واحو  بوح ما تُصج صن علةَّ اثقورات، حمقصح: م،ن رفض اهللىلَّ مل ي  لَّين بين  ص 

متام فهص بال  علل احرامه وأب عليه ا بال  علل احرامه، وح  م،ن أفسو اهللىلَّ 
 اهللىل الفاآو.

 المسعل  الثاني : أ ر النسيان عَّ  الفدي . ■
 ناك ىقورات تسقط فوي ها بالنسيان وىقورات ال تسقط، فيسقط ثالثٌة،  ص 
القاعو  يف  قا عنو م: "أن ما كان فيه اتالٌف أو ش ٌه با تالف فإحمه ال يسقط 

 ، وما مل يكن فيه اتالٌف فهقا يسقط بااهين والنسيان".بالنسيان وال بااهين
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 "رأسٍ  غطي ِ ، وتَ يبٍ طِ و  سٍ بْ دي ُ لُ سياٍن فِ بنِ  رُ ُْ سْ ويَ "قاح:  فالقل يسقط بالنسيان
 فلص غطَّل رأآه حماآيًّا أو تطيَّب حماآيًّا، أو ل ي املخيط حماآيًّا فليي عليه فوية. 

ما  ر املؤلف أربعة أمصر، ولابطها:وهك أما اللان: فهص القل ال يسقط بالنسيان
 "دٍ يْ صَ و الصطل  قا اأوح ال يسقط بالنسيان، " " ٍ طْ وَ  "دونَ فيه اتالٌف و ة: 

 والويو كقل  ال يسقط بالنسيان وال بااهين.

ي  ُتخالف ن اآلي  واهلل  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )يْ ل:  ف ن قيَ:َ 

( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

: َمن قتَّه متعمًِّدا أو ناسيًّا ف زا ه مثَ ما قتَ من وهم قال ا [.0]المائدة:
 النعم، لماذا لم تبَّغهم اآلي   وال ذِهَّ ا عن اآلي  ما انتبه ا لها 

 رل ورل ال الب فال عم  مبفهصمه، ُأكن يُقاح  قا لكن قو يوَّعة موَّي  أن 
رل ال فخيم و ال الب يف ا حرام أن ا حمسان اها أتلف الويو يُ لفه حماآيًّا،  رل

 فال عم  مبفهصمه؛ يعا هكر أبش  الوصر.
؛ ال تمثن أ م مل  أحما أقصح لكم: ان  قه ا ية مفهصمها مع م، عنو اهللنابلة أ الا

ٴۇ ۋ  ۆ ۈ ۈ) يع مهوا مفهصمها بين اع موه، وما مفهصمها  اقرأ ا ية:

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 فهقه ا ية علَّقد علل امل عُ و حك ني: [.0]المائدة:( ی ی جئ ی



1348 
 

 اايال الوحميصل. -

 واايال اأ رول. -

واها اع محما مفهصم املخالفة ف عناه أن غي امل عُ و ال حيوين أو ال يل د له اهللكم 
املقكصر، و ين غي امل عُ و يل د له اهللكم املقكصر وال ما يل د  ال يل د له اهللكم 

ن مفه ف ُكصر، وااا يل د له بعض  قا اهللكم، و قا فيه اع اٌح لل فهصم؛ املق 
 مر.،  قا أالمخالف  يْتضي إ بات النْيض وال يْتضي إ بات الضد

القضال  يال الويو يف  ا مر ا  ر: أحمه ث د عن بعض الو ابة 
 الناآة ويف غي امل عُ و، فوح هل  علل ث صت اهللكم يف امل عُ و وغيه.

 .والناسي ُنه إتال ه فيست ي فيه المتعمِّدتقليم اأ فار؛  "وتَّْيمٍ اللاليت: "

 وقلنا: اهللهالل  نا يُقو،و به مجي   صر ازالة الشعر. "القٍ وحِ الراب : "
 تعا، ا، مكان الفوية:   احم قين املؤلف  ■

 عنوحما فويٌة ُيش ط فيها أن تكصن يف اهللر،م. -

 ثقور، يف مكان وجصهبا.وفوية تكصن يف مكان فهعين ا -

 وفويٌة جُتيئ يف كين مكان. -

  قه ثالثة أحمصاي. 
َ  "فقاح:  أما القل يكصن يف اهللر،م - ينِ فَِّ  أو إطعافه  يٍ دْ هَ  َو  "فِ رَ حَ لْ ا مسَا

 اهلول امل ُتب علل  ول امل   ر  والقهران ال بُوَّ أن يكصن يف اهللر،م ويكصن ملساكني
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ان من ىقوٌر فُعهين يف اهللر،م فإحمه ال بُوَّ أن يكصن يف اهللر،م، وكقل  ا طعام اها ك
 اهللر،م.

َُ  دي ُ وفِ ": القل ُأيلل يف ىين الصاجب - كالطيب،   "ونحِ هما سِ بْ والَّ    َ ذَ ا
 "هسببُ  دَ جِ حي  وُ  اُحصارِ  ودفُ "وت طية الرأو، وكين ىقور  فعين  ارل اهللر،م، 
 جيأ أيضاا.فُيهيئ يف ىيُن وجصبه ولص أ رجه يف اهللر،م أ

َِّ  فُ الص ْ  ئُ زِ  ْ ويُ " اللاليت: ما ُأيلل يف كين مكان - ص وجب عليه فل "كانٍ مَ  بك
  ياٌم فال ي قيَّو هل  باهللر،م.

َّم  الدف ■ َل  اآلنَ   اها أُطلهق يف أبصاب اثقورات ف ا املرا  به  فسىر الم
أن أو ثاٌّ لضوالشا  آيأش ههكر ا يف األ ية اجمليحلة  ة: جقي ا "شاةه  "والدفُ 

 من املاعي؛
 جقي الضأن: ما له آ ة أشهر. -

 واللار من املاعي: ما له آنة. -

خُيرهل يف  فوار عنوحما الشخص له أن "ْرةه عنها بَ  ئُ  زِ وتُ   ٍ نَ دَ بَ  اُ بُ أو سُ وشاٌ  "
حمة ، أو يف ُآ ن  بقر ، و ين ُأيلل  الوم شال، وله أن يش ك م  غيه يف آ   بو،

يق ب ا، السصل ويش ل آ   بقر  أو آ   بوحمة ويُصُزعها  ا رال الل م  يعا
علل الفقرال، ُأيلل هل   ال ُأيلل هل ، ولكن يش ك يف بوحمة  أو يف بقر  

 وآيأش ههكره أيضاا يف األ ية.
   َل  (.دِ يْ الصى  جزا ِ  إل  )با ُ   م انتَْ الم
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 (دِ يْ الصى  جزا ِ  )با ُ 

َِ ْرتِ وبَ  شِ حْ ال َ  ارِ موحِ   ه نَ دَ بَ  َعام ِ في النَى    ، والضىُباِ بْرةه  َِ عْ وال َ  َِ تَ يْ والثَى  ه واُب
َُ ةه رَ فْ جَ  ، واليََْربُ عِ يه دْ جَ  بِّ والضى  رِ بْ ، وال َ زه نَْ عَ  ، والغزال ِ شه بْ ََ   َعناقه  بِ نَ رْ ، وا

 .شاةه  والحمام ِ 

 والصيد أيها اُخ ة الِكراف عَّ   ال   أن اع: 
، و قا ال اشكاح أحمه يُع ،ين  : ما قضل فيه الن الن ع اُول

 ملَّلصا له بالض  . بقضاحله 
 : ما فيه قضاٌل من الو ابة فُيع ،ين بقضاحلهم.الثاني
 : ما مل تقضه فيه الو ابة فُيج،  فيه ا، قصح عولني.الثال 

عَّ   ال    وما قضت فيه الصحاب  أو قض  فيه النبي  ■
 أن اع:

 منه ما أوج صا فيه بوحمة. -

 وج صا فيه بقر .ومنه ما أ -

 ومنه ما أوج صا فيه شا . -

 والشا  منها أآناٌن و لفة آنقكر ا يف ىلها.
 قا  " ه نَ دَ بَ  ام ِ عَ في النَى "( دِ يْ الصى  جزا ِ  با ُ ، قاح املؤُلف: )أواًل: ما فيه بدن  -

 القل فيه ال وحمة القل  ص النعامة.
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 شِ حْ ال َ  ارِ م"وحِ   و ة: فقكر املؤلف مخسة أشيال فيها بقر  وأما ما فيه بْرة -
 "هْرتِ وبَ 
ار الصحشه  اهلله ار حمصعان: ●  محار الصحش فيه بقر ، وما  ص محه

 محاٌر أ لةٌّ. -

 ومحاٌر وحشةٌّ. -

ُنه سبَ معنا أن الصيد ُيشتَرط فيه أن يك ن ؛ فحمار اُهَّي ليس صيًدا
 ، وأيضاا يكصن وحشيًّا.معَ اًل 

ة  كيف ُايريه من اهلل ار اأ لة  ما  ص اهلل ار الصحش حمار ال حش ما ه  
، وال خي صر باملخطَّط، اهلل ار الصحشة ال خي ص بُرل غي مس أحمهيوحشة: 

باملخطَّط،  ص محار؛ أن بعضهم قاح: اهلل ار الصحشة  ص املها أو الصلي ة، 
ال اهلل ار الصحشة  ص محار من جني اهلُلُ ر ولكنه حمصيٌ   ر،  قا مس أحمهي و قا 

 وحشة.
فه أ ين اهلليصان أن  قه الساللة محاٌر وحشة، و  لف يف بعض  فا ا، ويعر 

وارجعصا ان شئ م ا، حيا  اهلليصان للوميل يف كالمه عن اهلل ار الصحشة؛ قو 
يكصن ر ا ة، وقو يكصن با، وقو يكصن غي هل ، وح  علم اهلليصان اليصم 

 يُفُرل بني ويقصلصن: ان محار الصحش مهوَّ  باالحمقراض.
كقا قضل الو ابة، اهلل ار الصحشة أش ه شةل  به ال ق،ر، ما  ص وجه الش ه   

 .ُنها تعب  الما ال أ رل اهلل أعلم. اهلل امة شا  آيأش؛ 
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 : ال قر، بقر الصحش.والثاني ●
قالصا:  ص القكر من اأوعاح، قاح يف ]الروض[: له ثالثة  ": "اأ،ُيينالثال  ●

 أوزان: 
 .أُيين علل وزن آُيو -

 وأُيَّين علل وزن ُ لَّب. -

 وايَّين علل وزن قهنَّب. -

  قه ثالثة أوزان.
ين ،ين: قاح يف ]الروض[: قاح ااص رل: اللم،  "َِ تَ يْ والثَى ": والرابا مما فيه بْرة ●

 الصع،ين املسن.
ين، الصعنين قاح بف هلل الصاو م  ف هلل العني وكسر ا: و،ع،  "بْرةه  َِ عْ وال َ : "الخامس ●

 أيضاا؛ يعا و،عنين، وو،عنين، وو،عهين، قاح:  ص تيي اا ين. وو،عهين، وآكصن العني
َّ ه مما فيه شاةه  - ا ، شا  : كين ال اب ال اقة مما فيه شبعد ذل  بْي  البا َ 

أقوو من ال نم، بقية ال اب ما فيه من ال نم ب ض النمثر عن الشا  أو غي الشا ، 
 لكن أن الصاجب فيه من ال نم.

،  قا من ال نم القل  ص ف ين الضأن، هكر يعا "شه بْ ََ   والضىُباِ "قاح املؤُلف: 
لض    حنن ، الض   تعرفصن ا ص اأحملل من املعازالع،نني:  "زه نَْ عَ  والغزال ِ وال يالة "

، الض   مأكصح وال غي مأكصح   اش طنا يف جيال الويو أن يكصن الويو مأكصالا
 مأكصح، املق ب عنو اهللنابلة أن الض   أصز أكله.
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 املق ب، ، و ص مس لىن عنوحما يفحيصاٌن مف و شويو االف اوفصن الض  : تعر 
ذوات  ُنه ال ي  ز أََومق ب غي اهللنابلة أيضاا مس لىن من هوات اأحمياب؛ 

ْيده ُهَ   قَاَل: َأصَ »فإحمه أصز أكله لصرو  اهللوييت  اُنيا  من السباع إال الضبا
 .«نَََعمه 

 "يه دْ جَ  بِّ والضى  رِ بْ وال َ " وااول أب يف مصلصعني، ما  ا 
:  ص  وي ٌة ك الل  ون السنرصر ال ه،حم،ب، هلا، له ش ٌه بالفأر، ملين ال ْبر -

 ااره لكن ال هيين له.

 : فيه أيضاا جول.والضبِّ  -

ما  ص ااول  الضب معروف وال غي معروف  تعرف الضب  ااول: القكر 
ىل رهم  ا  لب و ص ها ب ا، اهللمن أوال  املاعي، له كم  له آ ة أشهر، فإها اث

ىرهم رأم لب و ا ه، ف ا الصاجب عليه  جول و ص ما له آ ة أشهر من هكصر 
 املاعي.

 "ةه رَ فْ جَ  واليََْربُ عِ "بعو هل : 
 ة: اأحملل من ولو الضأن هلا أربعة أشهر، يعا شا    ي   ال فرة -

 من الضأن ع ر ا أربعة أشهر.

حماه أطصح عروف، ُيش ه الفأر لكن ه،حمم،ُ ه وأُه:  وي ةٌ حنص الفأر  مواليرب ع -
 من الفأر، ورجاله أطصح من يويه، ااربصي.
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" َُ الع،ن،ال: اأحملل من أوال  املاعي أ  ر من اافر ، اافر  قلنا  "َعناقه  بِ نَ رْ وا
 أربعة شهصر  قه أ  ر منها، واأرحمب معروف.

ن ال وال خي ص مبا حُمس يه حنواهلل امة قالصا:  ص كين ما يعبر امل "شاةه  والحمام ِ "
 محام؛ يعا يش ين أ ناف أ رم.

  ،احم قين املؤلف ا، حكم  يو اهللر،م، بعوما هكر  يو ا حرام احم قين ا  
 يو اهللر،م، واهللر،م عنوحما حر،مان: مكة واملوينة، واملرا  أ الةا هبقا ال  صيب:  يو 

 حر،م مكة.
 
 
 

 (فِ الحرَ  دِ يْ صَ  )با ُ 

صَ دِ يْ صَ  مُ كْ ، وحُ والحاللِ  فِ رِ حْ مُ ه عَّ  الْ دُ يْ صَ  فُ رُ حْ يَ   اُ طْ قَ  فُ رُ حْ ، ويَ فِ رِ حْ مُ الْ  دِ يْ هَ 
َُ شيشِ ه وحَ رِ  َ شَ  ُِ  نِ يْ رَ ضَ خْ ه ا  باحُ ، ويُ زا َ وال جَ  ن ِ المدي يدُ صَ  فُ رُ حْ َخَر، ويَ ذْ إال ا

 . رٍ  ْ    ََ إل يرٍ عِ  ها ما بينَ مُ رَ ونحِ ه، وحَ  ثِ الحرْ  وآل ِ   ِ ََّ لَّعَ  الحشيشُ 

 دأ أواًل ببيان صيد مك ، وبيىن حكمه التكَّيفي،  م حكمه ال ضعي.فب ■
 أما حكمه التكَّيفي: ●



1355 
 

ف ا  ، ط عاا اهللر،م أ الةا يُرا  حر،م مكة، ف وأ أوالا مبكة،(فِ الحرَ  دِ يْ صَ  فْال: )با ُ 
امجاعاا،  "الحاللِ و  فِ رِ حْ مُ ه عَّ  الْ دُ يْ صَ  فُ رُ حْ يَ "اهللكم ال كليفة لويو مكة  قاح: 

م  يو مكة علل اثرهم وعلل اهللالح، و قا ىين امجاي خبالف حرم املوينة ك ا حيرُ 
 آيأش ففيه اخلالف.

 مُ كْ وحُ "أثر هل  علل وجصب اايال، ما أثره  قاح:  الثاني: الحكم ال ضعي: ●
صَ دِ يْ صَ  ر،م ما هكرحماه يف  يو اثرهم من اايال أب يف  يو اهلل "فِ رِ حْ مُ الْ  دِ يْ هَ 

،  قا بالنس ة لويوه.ولص كان الو  احلو حالالا
وأما نبات الحَرف فعندنا أشيا  يحُرف قطعها وأشيا  ي  ز قطعها  فالذي  -

ر أمرين:  يحُرف َذ
َُ شيشِ ه وحَ رِ  َ شَ  اُ طْ قَ  فُ رُ حْ "ويَ  هللرم شهر اهللر،م وحشيش ا "نِ يْ رَ ضَ خْ ه ا

 ضر خُيرهل اأ ضرين؛ يعا غي مي ني، وقيَّو ا أيضاا بالقل مل ييرعه   مة، فاأ
اليابي، ويُقيَّو بقيو    ر و ص: القل مل ييرعه ا   مة، أما احمسان زري ف بي ه 

 أشهار يف مكة فله أن يقطعها.
 أما ما ي  ز قطعه في حَرف مك  فهي أربع  أشيا : -

: اليابي. اليابي عرفناه من قصله: اأ ضرين.  أوالا
 اللان: الل ر .

 اللاليت: ما زرعه ا  مة.
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ُِ "ب : هكره باالآ لنال يف قصله: والرا ريهلل.  قا و ص حشيٌش طيب ال "َخرَ ذْ إال ا
 بالنس ة ملكة.

 وأما بالنسب  لَّمدين  فعندنا الكالف أيًضا عن صيدها  م عن نباتها  ■
حيُرم  يو  "المدين ِ  يدُ صَ  فُ رُ حْ "ويَ  فعما صيدها فما الحكم التكَّيفي فيه  -

وينة في ُرم  يوه، ولكن حك ه الصلعة  ين فيه حر،م املوينة، املوينة: حر،م امل
ا يف املوينة فال جيال  "زا َ وال جَ "جيال  قاح املؤلف:  يعا لص  ا  ا حمسان  يوا

 عليه.
: احمسان  وم محامة و ص يف اهللر،م يف املوينة فهين عليه جيال   و صر  هل  ملالا

ة و وم مك ليي عليه جيال خبالف حر،م مكة فعليه اايال، لص واحو ماشة يف
ا.  محامة عليه جيال وال أ  عليه جيال ولص مل يكن ىرهماا، ولص مل يكن عاموا

 وأما نبات حَرف المدين  فعندنا ما يُباح وما يحُرف   -
  قا ما حُي ال  ص الضابط يف " ِ ََّ لَّعَ  الحشيشُ  باحُ ويُ "فالقل يُ ا  هكره بقصله: 

 وواب.املوينة للعلف، يؤ ق علفاا لل اليه مما يُقك،ر، قاح: يُ ا  اهللشيش من حر،م
خق وأصز أيضاا أن يُم َّخق من أشهار املوينة يُقط،  منها لي َّ  "ونحِ ه ثِ الحرْ  وآل ِ "

 لةا لل رث وحنص هل  من ا الت الد حُي ال اليها خبالف حر،م مكة فال أصز اال 
د هُكهرت الا ه ر، حرم مكة أصز حم اته للضرور ، وحرم املوينة أصز لل اجات 

 فهص أ ف يف اهللكم.
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َل   ر الم  ينَ ها ما بمُ رَ وحَ فقاح: " تعال  تحديد حَرف المدين   م َذ
 حر،م املوينة ما بني عين  ا، ثصر، و قا كويو حر،م املوينة من جهة "رٍ  ْ إل   ََ  يرٍ عِ 

 الش اح وجهة اانصب؛
 ي يف وف، ج ين كأما ع،ين فهص معروف، تعرفصن عياا وال ما تعرفص ا  معر  -

جنصب املوينة يف  قه ااهة ج ين ك ي ال خيفل علل أحو ا ه ج ين ع،ي، امشة 
اليصم يف  قا االجتاه جتو ج ين ك ي معروٌف عنو أ ين املوينة ال خُي لف فيه،  قا 

 عي.
وأما ثصر ف ا  ص  ثصر فهص ج يٌن   ي ليي مبشهصر  عنو أ ين املوينة من قومي  -

هصر، ال يف القومي وال يف اهللوييت، و ص ج يٌن   ٌي لصحمه ا، اليمان ما  ص مش
 اهلُل ر،  فيه تووير،  ُُة ثصراا؛ أحمه ُيش ه اللصر و ص  لف ُأحو من جهة الش اح. 
وقو ا  لف فيه املشايخ واملعا رون، ا  لفصا علل ثالثة ج اح   ي  ك ي  من 

، ومل وال  ص واحو   ص واحٌو منهاُأحو كلها ا رعة أ ا ثصر، فهين  ة ثياٌن ثالثة 
يُقك،ر ما هُكهر عنو امل قُومني  الف؛ أن واهلل ثصر ا  ُلهف فيه علل ثالثة أقصاح، 
حمعم هُكهر أحمه ا  ُلهف يف كصحمه يف املوينة، بعض العل ال قاح: ما حمعرف يف املوينة 

ح املخ لف فيها اثصر، لكن القين أث  صا ثصراا يف املوينة مل يقكروا فيه  الفاا، واا 
 يف  قا العور؛ 

واحو منها علل طريق املطار ُيس َّل ج ين اخليَّان، يف أعاله يف  يَّان،  -
وأحمد ماشة علل طريق املطار ها ب ا، املطار يكصن علل أين . 

  قا اأوح.
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اللان: اها مشيد يف طريق املطار تأتي  اشار  عنو ا حُو اهللر،م تقري اا،  -
حم  ها ب ا، حر،ال، يف علل يسارك أرض تق ب معها يسار كأ

لل رو الصطا،  ناك يف ج ين  لف ُأحو  قا  ص اللان ولعله أقرهبا 
أحمه  ص ثصر،  قا القل قيين ولعله أقرهبا واهلل أعلم، ومن ر ه وقارحمه 
باأو اف املقكصر  ي لب علل  نه أحمه  ص املرا   ا ةا أحمه  لف 

 ُأحو م اشر .

 قا اخلط القل قلنا عليه، لص   لد يسار اللاليت: امشة ك ان يف  -
امشة ك ان تعوَّم اهللر،ال اه ب أني، علل طريق اخلليين كأحم  ها ب 
لل يضة، يف بعو الورف الوُ ة بعوه م اشر  فيه ج ين   ي  ناك 

 ، قيين: احمه  قا  ص ثصر.الطقَّاقاتُيس يه بعضهم ج ين 

 وال  ص اللة يف طريق ولعين الصآط  ص اأ هلل، ال  ص القل يف طريق املطار،
اخلليين، وااا القل يكصن  لف ُأحو م اشر  يف الصآط واهلل أعلم، و ص أقرب ما 
يُقك،ر ا، اأو اف والعلم عنو اهلل تعا، وال أجيم بقل ، ولكنه اأقرب واهلل 

 أعلم.
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 ( ،كى مَ  دخ لِ  با ُ   احم قين املؤلف ا َ .) 

 ( َ كى مَ  دخ لِ  )با ُ 
 وقالَ  هِ يْ دَ يَ  اَ فَ رَ  ، ف ذا رأ  البيتَ  َ بَ يْ بني شَ  من با ِ  ا والمس دُ هعالن أَ مِ  ن  سَ يُ 

 دُ رِ فْ مُ والْ  نُ ، والْارِ مرةِ لعُ ا  ا ِ بطَ  رُ مِ تَ عْ مُ الْ  ئُ دِ تَ بْ ًعا، يََ بِ طَ ضْ مُ  ط  ُ ،  م يَ دَ رَ ما وَ 
ه، دَ يَ  ََ بى قََ  َى ه، ف ن شَ َُّ بَِّ َْ ه ويَُ مُ َِّ تَ سْ ه ويَ َِّّ كُ ، بِ اُس دَ  رَ  َ ي الحَ اذِ حَ ، فيُ وفِ دُ ُْ لَّْ 

َُ ، ويَ دَ رَ ما وَ  ْ لُ إليه ويَ  أشارَ  سُ مْ الَّى  َى شَ  ف نْ   ط  ُ ه ويَ سارِ ن يَ ع البيتَ   ع
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َُ رْ ا يََ عً بَْ سَ  ُُ  ُم  نَ والرَْ  رَ  َ الحَ  مُ ستَِّ ا يَ ي أربعً شِ مْ ال ًا  م يَ  َ  في هذا الط ا ِ  ي  ِْ فُ ا
َى   يى انِ مَ اليَ   ه أو طا َ سَ كَ نَ  أو هِ  ِ نْ أو لم يََ  ا من الط ا ِ شيوً  كَ رَ ن تََ ، ومَ ةٍ رى مَ  َ

ي َِّّ صَ م يُ ،  حى صِ ا لم يَ سً  ِ أو نَ  اريانً أو عُ  رِ  َ حَ الْ  دارِ أو جِ  عَّ  الشاذروانِ 
 . ْافِ مَ الْ   َ َّْ خَ  َعتينِ َر 
َه     رَ اه حت  يََ قَ رْ ه فيََ إل  الصفا من بابِ   ُ رُ خْ ، ويَ رَ  َ حَ الْ  مُ َِّ تَ سْ (  م يَ )فص

َُ  مِ ََّ عَ ا إل  الماشيً  لُ زِ نْ ،  م يََ دَ رَ ما وَ  ْ لُ ا ويَ  ال ً  رُ بَِّ كَ ويُ  البيتَ    عَ سْ ،  م يَ لِ وى ا
ا،  م فَ   الصى ه عَّما قالَ  ْ لُ ويَ  روةَ مَ   الْ قَ رْ ي ويََ شِ مْ ،  م يَ رِ شديًدا إل  اآلخَ 

َُ ه إل  الصفا يَ يِ عْ سَ  اِ ضِ  ْ   في مَ عَ سْ ه ويَ يِ شْ مَ  اِ ضِ  ْ ي في مَ شِ مْ فيَ  لُ نزِ يَ  ذل   فع
َُ  الش طُ  رَ َْ سَ  روةِ مَ بالْ  أَ دَ ، ف ن بَ عي ه سَ  هج عُ ورُ  عي ه ه سَ ا: ذهابُ سبعً   ن  سَ ، وتُ لُ وى ا
ان مُ  االةُ مُ والْ  الطهارة والستارةُ  فيهُ  من  رَ صى عه قَ م يَ دْ ًعا ال هَ تَِّ مَ تَ ،  م إنَ 
 . َّبي َ التى  اَ طَ قَ  ط ا ِ في ال عَ رَ إذا شَ  اُ تِّ مَ تَ مُ والْ  جى إذا حَ  َى ، وإال حَ ََ َّى حَ ه وتَ رِ عْ شَ 

ا ن حم وأ يف  فة اهللىل، أوح شةل: أحمد  الص أحرمنا من امليقات وها ب ا، 
 مكة.

(، أوح شةل: عنوحما   صح مكة،  َ كى مَ  دخ لِ  با ُ من أين حمو ين مكة  قاح: )
 حمو ين مكة من أعال ا من ثنيَّة كوم. "اهعالن أَ مِ  ن  سَ يُ "من أين حمو ين مكة  

اهلل و هلل   لنا مكة ها  ني لل رم، من أين حمو ين ومن أين حمو ين املسهو  
م، ولص وباب با شي ة ال وجص  له اليص  " َ بَ يْ بني شَ  من با ِ  والمس دُ "اهللر،م  

رأي م بعض الوصر القوأة للو ن جتوون يف  ، ن اهللر،م فيه باب ملين اثراب 
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لش يكة ا يف وآط الو ن جتو باب،  قا  ص باب با شي ة، و ص ا ن يُقابله باب
 .-وحمسيد ا ه ما  ص ال اب اهللال-آابقاا، لكنه يُقابله من بعيو 

الي ف  ُنهلكن علل كين حاح باب با شي ة القل يقكره ال وجص  له اليصم؛ 
؛  ص باب من اأبصاب الد تكصن من جهة مكانه في الصحن لعَّه با  السالف

 املسعل.
د اهلل ا ن   ين املسهو فرأم بي "دَ رَ وَ ما  وقالَ  هِ يْ دَ يَ  اَ فَ رَ  ف ذا رأ  البيتَ "

 "دَ رَ ما وَ  وقالَ  هِ يْ دَ يَ  اَ فَ رَ "رف  الوَّاعة،  "هِ يْ دَ يَ  اَ فَ رَ "املعمثَّم، ما املشروي يف حُقه  
ومنه: "اللهم أحمد السالم، ومن  السالم، حُينا ربَّنا بالسالم ا،   ره، اللهم زه  

يه من ك ب يف ]الروض املربه [ ويف غ قا ال يد تعمثي اا وتشريفاا"، يُرج،  اليه 
 اأ  اب، هكروا اأ عية الصار    نا.

 ط  ُ م يَ  " عا هبقا الوعال، ا ن آي وأ بالطصاف، ماها ُيشر،ي له يف الطصاف  
و ص  ،ُنه هذا الط ا  ط ا  الْدوفااللط اي معروف، ط عاا؛  "ًعابِ طَ ضْ مُ 

رته، وبالنس ة لل   ُ   ركٌن يف ع  بالنس ة لل   ُ   طصاف الع ر ، فهص بالنس ة
 ل يه املفره  والقارهن  ص طصاف القووم مس  ،ب، قاح: يضطَّ ه . 

وااللط اي: أن أعين وآط ر اله كد عاتقه اأأن، وطرفيه علل عاتقه اأيسر، 
فيكصن ك فه اأأن مكشصفاا، و قا االلط اي مشرويٌ أثنال الطصاف فقط، ال ُيشر،ي 

 ىل، وهلقا اها احم هل من الطصاف يُييين االلط اي.يف آاحلر اهلل
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اهن  "مرةِ العُ   ا ِ طَ ب رُ مِ تَ عْ مُ الْ  ئُ دِ تَ بْ يََ الط ،  يطصف مضط عاا، كيف ي  وئ  "
 دُ رِ فْ مُ والْ  نُ والْارِ " قا الطصاف بالنس ة لل ع  ر طصاف الع ر ، وبالنس ة ل يه 

 املفره .للقووم و ص طصاٌف مس  ،ب بالنس ة للقارن و  "وفِ دُ ُْ لَّْ 
يه أن حُياهل أب عل "هَِّّ كُ ، بِ اُس دَ  رَ  َ ي الحَ اذِ حَ فيُ ": أول شي  في الط ا 

اهللهر اأآص  بكُله، وعنوحما ماها حُياهل اهللهر اأآص  بكُله  عنوحما أن ُكاهل  
 كين اهللهر بكُل ، أو ُكاهل اهللهر ولص بعضه بكُل ، ما  صر  هل   

أحمد جئد من طرف اهللهر  ار حموف جس   ا ن اف ض  قه زاوية اهللهر، ف
ق ين اهللهر؛ يعا ىاهيًّا لل هر، والنوف اللان من جس   م قُوم علل اهللهر، 
وحمصيد الطصاف يف  قه الل مثة، يوهلل وال أ  ال يوهلل، ال بُو أن ُكاهل اهللهر 
بكُل ، فال تكصن م قُوماا عليه ال ب عض  وال بكُل ،  قا معىن ىاها  اهللهر 

 ه.بكلُ 
 ق يين ُيس  ،ب ال ق يين ال "هَُّ بَِّ َْ ويَُ "يعا أسهلل اهللهر بيوه الي ىن،  "همُ َِّ تَ سْ ويَ " -

 وله ثالثة املراتب: 
 وله أن يُقُ له م اشر ا.

يله يس ل ه بيوه ان شقَّ اآ المه وتق  "هدَ يَ  ََ بى قََ  َى ف ن شَ اها مل تيسَّر اللاحمية: " -
 ويُقُ ين يوه.

قين ا، الرابعة يف ق ين  قه،  ص املؤلف احم  "إليه أشارَ  سُ مْ الَّى  َى شَ  ف نْ "واللاللة:  -
و ة ا شار ، لكن هكر يف ]الروض[ مرحلة ثاللة و ة: أن يس ل ه بشةل  يف 

 يوه ويُقُ ين هل  الشةل.



1363 
 

والرابعة: اها شقَّ الل ي ُيشي ا، اهللهر بشةل أو بيوه وال يُقُ ين  نا، اشارٌ   -
 من غي تق يين.

، ومنه: بسم اهلل، واهلل أكم، اهلل اأاحماا ب ، وتوويقاا بك اب  "دَ رَ ما وَ   لُ ْويَ "
 .ووفالا بعهوك، واتُ اعاا لسنَّة حم ُي  

َُ ويَ " و قا شرط لو َّة الطصاف، ال يوهلل الطصاف اال اها  "هسارِ عن يَ  البيتَ   ع
 جعين ال يد عن يساره، اها طاف العكي جعين ال يد عن أينه فطصافه غي

   يهلل. 
و قا أيضاا شرٌط لو َّة الطصاف آ عة  "اعً بَْ سَ  ط  ُ ويَ "كم عو  اأشصاط  

 أشصاط.
َُ رْ يََ " ُُ  ُم ن  لءفقة و ص اثرهم من م "ي  ِْ فُ ا

،
كان   قه مسألة الرم،ين و ة مس   َّة مل

َُ رْ يََ "بعيو  من مكة،  ُُ  ُم طصاف، أما يف يف  قا ال "ال ًا َ  في هذا الط ا ِ  ي  ِْ فُ ا
 طصفة اأ رم الد بعوه ال ُيس  ،ب الرم،ين، والرم،ين يكصن ثالثة أشصاط.اأ
َى   يى نِ امَ اليَ  نَ والرَْ  رَ  َ الحَ  مُ ستَِّ يَ "من غي رم،ين،  "اي أربعً شِ مْ  م يَ " يف   "ةٍ رى مَ  َ

 كين مر   يس لم اهللهر والركن الي ان.
و يهلل، ي الا ن يقكر املؤلف مسألة الطصاف غ "ا من الط ا ِ شيوً  كَ رَ ن تََ ومَ "

 وهكر واحمية مساحلين ال يوهللر فيها الطصاف:
يعا طاف آ ة أشصاط، أو  "ا من الط ا ِ شيوً  كَ رَ ن تََ ومَ ": اُول  -

 طاف آ ة أشصاط وحموف فال يوهلل طصافه،  قه اأوح.
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 أو مل ينصه الطصاف، طاف ب ي حميَّة، كان ي  يت "هِ  ِ نْ أو لم يََ ": الثاني -
ولف يوُور يوُور آ   مرات، عن حقاله،  ار يلف حصح الكع ة 

وبعوين قاح: اهلل و هلل، ما  ام أن لفيد آ   مرات فقو حوين 
 الطصاف،  هلل طصافه  ال يوهلل؛ أحمه مل ينصه.

خ و قا لعله والعلم عنو اهلل تعا، اأ هلل يف حُمس،  "هسَ كى أو نَ : "الثال  -
و ص الد اع  و ا  "اليا ، عنوك حمسخة أ رم، قاح فيها: "حُمُسك،ه، 

و أولكن لعين  قه أ هلل، " "يف ]الروض[: "وحُمُسك،هُ   هصش ال
 يعا طاف منكَّساا، عكي االجتاه فهقا ال يوهلل طصافه. "هسَ كى نَ 

مل يوهلل طصافه، الشاهروان ما  ص  "عَّ  الشاذروانِ  أو طا َ ": الرابا -
الشاهروان   ص قصاعو ال يد، ما ترون قاعو  ال يد تكصن  ارجة علل 

تطل  فصقها   هلل فإها طلعد فصقها وطفد علل برا وال أ  تقور 
الشاهروان، الشاهروان  قا جيٌل من الكع ة، فال تكصن قو اآ صع د 
ال يد بالطصاف، فلهقا ال يوهلل الطصاف. الياحلو ما فضين عن جوار 

 الكع ة، الياحلو من جوار الكع ة يف أآفلها يف قصاعو ا.

ر القل يك "ِحْ رِ الْ  دارِ أو جِ ": الخامس - صن من جهة الش اح، اهللههن
 قا اهللههر املقصَّو لص   ين فيه أو طاف علل جواره مل يوهلل طصافه؛ 

 .ُن هذا الح ر جز ه من الكعب 
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ن ُأو طاف ُعريان: يعا كاشفاا لعصرته؛  "اريانً أو عُ ": السادس -
 .الط ا  ُيشترط فيه ستر الع رة

 نُأو ىوهث كقل  مل يوهلل؛  "حى صِ ا لم يَ سً  ِ أو نَ ": السابا -
 .الط ا  ُيشترط فيه الطهارة

وهثاا.  امن  قه آ   مساحلين هكر ا املؤلف، وزه   -  و ة: اها طاف ىه

اآ   اباا يف أ لها  "ْافِ مَ الْ   َ َّْ خَ  َعتينِ ي َر َِّّ صَ  م يُ "بعو الطصاف ما املشروي له  
ويف مصلعها، ما معىن اآ   اباا يف أ لها  الوال  اآ   اب، ومصلعها  لف 

  اباا.املقام اآ  
َه   (.بعدما ُيخَِّّ  الط ا  يت ه إل  السعي قال: )فص

َه  ة ركعد  قا اآ الم اهللهر بعو الطصاف، بعوما ُيولُ  "رَ  َ حَ الْ  مُ َِّ تَ سْ (  م يَ ")فص
، ج ين الوفا ا "هإل  الصفا من بابِ   ُ رُ خْ ويَ "الطصاف يرج  ويس لم اهللهر،   

ج ين الوفا  رقاه: يعا يرقل عللي "  البيتَ رَ اه حت  يََ قَ رْ فيََ "من باب الوفا، 
ثالث  "دَ رَ ما وَ   لُ ْا ويَ  ال ً  رُ بَِّ كَ ويُ "ح  يرم ال يد، واها رأم ال يد ماها يقصح  

مرات ومنه: )اهلل و هلل علل ما  واحما، ال اله اال اهلل، وحوه ال شري  له، له 
ةل  ش املل  وله اهلل و، حُيية وُأيد و ص حةٌّ ال أصت، بيوه اخلي و ص علل كين

قوير، ال اله اال اهلل، وحوه ال شري  له،  ول وعوه، وحمور ع وه، و يم 
 اأحياب وحوه( ويوعص.
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َُ  مِ ََّ ا إل  العَ ماشيً  لُ زِ نْ  م يََ " وح و ص ينيح من الوفا ماشيًّا ا، العل،م اأ "لِ وى ا
  قَ رْ ي ويََ شِ مْ  م يَ "ا، اأ ضر،  "رِ   شديًدا إل  اآلخَ عَ سْ  م يَ "امليين اأ ضر، 

ا يركض   بعو هل  "روةَ مَ الْ     بعو ما بني العل، ني اأ ضرين يسعل آعيًّا شويوا
 "افَ َّ  الصى ه عما قالَ  ْ لُ ويَ "أشة ا، املرو  فيقل املرو ، ماها يقصح عليها  

 الوعال القل هكرحماه.
َُ صفا يَ ه إل  اليِ عْ سَ  اِ ضِ  ْ   في مَ عَ سْ ه ويَ يِ شْ مَ  اِ ضِ  ْ ي في مَ شِ مْ فيَ  لُ نزِ  م يَ "  فع

ا ا، املرو  ه ابه ا، الوفا من الوف "عي ه سَ  هج عُ ورُ  عي ه ه سَ ذل  سبًعا: ذهابُ 
عن رجين   آعية، ومن املرو  ا، الوفا آعية، وُآئهين شيخنا ابن جميين 

آعل بني الوفا واملرو  أربعة عشر شصط، حيسب أن الق اب والعص   أ ا واحو ، 
 الة.فقاح الشيخ: آ عة آعة وآ عة ري

َُ  الش طُ  رَ َْ سَ  روةِ مَ بالْ  أَ دَ ف ن بَ " أوح اها بوأ من املرو  حمقصح: الشصط ا "لُ وى ا
 ال حُيس،ب، من املرو  ا، الوفا  قا ال ك س ه، اهن عليه أن يييو واحو .

ه يعا يف ُتس،ن في "والستارةُ "من اهللو،ث ومن النه،ي،  "الطهارة فيهُ  ن  سَ وتُ "
العصر ، قو يقصح قاحلين: كيف آ  العصر  مس  ،ب في ا  السعة، والسه ار : آ 

بني الوفا واملرو   حمقصح:  قا ي وصر ملالا لص أن ا حمسان كان كاشفاا لعصرته و ص 
ما يورل، غي من  هه ملالا أن ا حرام مف ص  ملالا ويكشف جيل من العصر  أو 

عيه آ شةل من  قا الق يين، فاحم هل،  ين تقصح آعيه   يهلل أو غي   يهلل 
 .ُنها ليست شرطًا لَّصحى   يهلل؛ 
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تعا،؛ أن املؤلف  املصاال   قه الكل ة تأوَّهلا ال هصش  " االةُ مُ والْ "
 ر  يعا يف السعة الطهار ، والس ار  واملصاال ، و ا "اهللهَّاول قاح: "وُتس،نر فيه

عة اكالمه أن ا حمسان لص آعل من الوفا ا، املرو    اآ ا ، أ ق له حموف آ
راحة   أك ين، وبعوين ارتا    أك ين، وارتا  في ا بينها، فيه يعا يف السعة، 

  ا ر كالمه أن السعة   يهلل.
لكن ال هصش تأوَّح  قه الع ار  ليصافق املع  ،و يف املق ب، فألاف بعو ا كل ة 

بينه وبني الطصاف؛ أن املع  ،و أن املصاال  بني أشصاط السعة   االةُ مُ والْ قاح: 
شرط، لكن السنَّة املصاال  بني الطصاف والسعة، فال هصش أوَّهلا هبقا قاح: واملصاال  

 بينه وبني الطصاف، واال  ا ر ع ار  املؤلف أن املصاال  يف السعة آنٌَّة.
بعدما ُيخَِّّ  السعي ماذا ُيشَرع لها  إما أن يك ن متمتًَِّعا أو يك ن غير 

 المتمتِّا وه  الْارن والمفِرد  
ان مُ " امل  ُ  ف قوَّر من  "ََ َّى حَ وتَ  هرِ عْ من شَ  رَ صى معه قَ  يَ دْ ًعا ال هَ تَِّ مَ تَ  م إنَ 

 شعره، ليش ما حيلهق  ملاها يُقُور  ليُ قة اهلللق لل ىل، وهلقا قالصا: وال حيلقه حموباا
.  ليصُفره لل ىل، وي  لَّين كلرين أ  ر وال كلرين كامين  كلرالا كامالا

ان مُ   م"قاح املؤلف:  وإال ، ََ َّى حَ تَ ه و رِ عْ من شَ  رَ صى معه قَ  يَ دْ ًعا ال هَ تَِّ مَ تَ إنَ 
ما معىن واالَّ  يعا ان كان معه  ول؛ يعا ان كان م   ُمعاا معه  "جى إذا حَ  َى حَ 

 ول كقا، وال ان كان غي م  ُ    عنوحما شرحان هلقا الع ار : شر  الشيخ منوصر 
 تعا،؛  ال هصش، وشر  الشيخ ابن علي ني

 .ٌّالشيخ منوصر ال هصش قاح: واال بأن كان م  امل  ُ    ول 
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  الشيخ ابن علي ني  َّيو ين فيها ثالث  "تعا، قاح: كل ة "اال
  صر:

 ان كان مفره اا. -

 أو قارحماا. -

 أو م   ُمعاا آال اهلول. -

، اُنه فعاًل ه  الحكم هذا يشمَّهم جميعً ولعين شر  الشيخ ابن علي ني أعم؛ 
م  املفره  والقارهن وامل  ُ   القل معه  ول، ما  صر  هل   املؤلف قاح: " يش ين

ان مُ  َى"معه قَ  يَ دْ ًعا ال هَ تَِّ مَ تَ إنَ   ا حك ه  ، ان كان م   ُمعاا معه  وٌل فصىر وَح
ال ي  لَّين، م  ي  لَّين  ي  لَّين م  اهلُلهَّال، شأحمه شأن آاحلر اهلُلهَّال القل  ص 

 فقو كلَّين ال  لرين اأوح،   اها طاف وآعل كلَّين ال  لرين اها رمل اا ر  وحلق
 اللان.

 ين  قا م  ُ   وال قارن  م  ُ  ، ملاها حمقصح:  ص م  ُ    ما الفرل   ين يف فرل 
بينه وبني القارن   قا عنوه ع ر  وعنوه حىل لكنه ا مفوصالن، الع ر  م قُومة، 

 لقارن يف اأع اح  ما  ة ور  هل   ما الفرل بينه وبني ا
القارهن حُيرهم احرام واحو، و قا امل  ُ   القل معه  ول ال حُيرهم اال احرام واحو، 
ما عو حيهين، حُيرهم احرام واحو فُيو ين اها جال اهللىل ك َّين حهَّه، ما ي  لَّين بني 

 حُهه وع رته.
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عةٌّ واحو، كقل  آلعله واهلل أعلم أن  قا امل  ُ   عليه آعيان، وأما القارهن فعليه 
 قا امل  ُ   ال بُو أحمه يطصف ويسعل، ما يولهلل يقصح:  الص ما أُريو أطصف 

  قا، ما يكصن م   ُمعاا.
 "َّبي َ التى  اَ طَ قَ  ط ا ِ في ال عَ رَ إذا شَ  اُ تِّ مَ تَ مُ والْ "  هكر املؤلف قط  ال ل ية فقاح: 

ية اهللىل، ف ل ية الع ر  بالنس ة تل م  يقط  امل  ُ   ال ل ية  امل  ُ   عنوه تل ية ع ر  و 
له تنقط  اها شري يف طصاف الع ر ، شأحمه شأن املع  هر في صقف عن ال ل ية ا، أن 
  ين هة من ع رته في  لَّين،   بعو هل  ي وأ تل ية اهللىل ملا حُيرهم باهللىل، وتنقط

 تل ية اهللىل بالنس ة له م  بقية اهلُلهَّال اها رمل مجر  العق ة.
كن والقارن  ين تنقط  ال ل ية بالنس ة له اها بوأ يف الطصاف  ال ال تنقطه ، لاملفره  

  ين يُلُ  يف أثنال الطصاف  قالصا: ال أهر بال ل ية يف أثنال الطصاف، وااا اها لىبَّ 
ر فيه بال ل ية، لكنه اها احم هل ي قل بالنس ر هبا، فهقا املصل  اها لىبَّ ُيسه  ة له ُيسه

ها احم هل من الطصاف والسعة فال يُلُ  يف طصاف القووم وال يف الطصاف؛ يعا ا
 السعة بعوه اال آرًّا.

   احم هينا ا ن وكلَّلنا من الع ر  اها كنا م   عني، م  حمُريو حُنرهم  قاح املؤلف:
 
 

 والُعمرِة( اْلَحجِّ  ِصف ِ  )با ُ 
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ََ  تروي ِ ال ي فَ  باْلَحجِّ  اُحرافُ  ِبَمكى َ  لَُّمِحَِّّينَ  ُيَسن    من وُيْ ِزئُ  منها لزوالِ ا قب
ِْيى ِ   َمْ ِق ه  وََُّ ها َعرفَ ، إل  سارَ  الشمسُ  طََََّعت ف ذا ِبِمًن ، ويَبيتُ  اْلَحَرِف، َب
ِْ َ  والعصِر، الظ ْهرِ  بينَ  َيْ َماَ  أن وُسنى  ُعَرنََ ، َبْطنَ  إال ًبا وَي  الصىَخراتِ  عندَ  رَا

 َِ  ي فِ  َفْ رِ  من َلْحظَ ً  ول  َوَق َ  وَمن َوَرَد، بما الدعا ِ  من ويُْكِثرُ  الرحم ِ  وَجَب
َه  وه  النْحرِ  ي فِ  َفْ رِ  إل  َعرف َ   نهارًا َوَق  وَمن َفال وِإالى  َح  ه َصحى  له َأْه
ََ  وَدَفا  َيدفاُ   م َفاَل، فْر ْياًل لَ  َوَق َ  َوَمن َدفه  فَعََّْيه قَبََّه يََُعدْ  ولم الُغرو ِ  قب
 الِعشاَ ْينِ  بينَ  بها  َماُ ويَ  الَف  ةِ  في وُيْسرِعُ  بَسِكيَن ٍ  ُمزَدِلَف َ  إل  الُغرو ِ  بعدَ 

، ِنْص ِ  بعدَ  الدىْفاُ  وله بها، ويَبيتُ  َِ ََّه الَّي  بعدَ  إليها َُ ص ِله فه،دَ  فيه وقََبَْ
ََّه، ال الَفْ رِ  بَْ ِْ ُ  أو َرقَاُه،فََ  الحرافَ  اْلَمْشَعرَ  أت  الصْبحَ  َصَّى  ف ذا قََ  َدهعن َي
َرأُ  وُيَكبَُِّره اهللَ  وَيْحَمدُ  ْْ چ چ ڇ ): ويََ

 ُمَحسًِّرا بََََّغَ  ف ذا ُيْسِفَر، حت  وَيْدع  اآليتين، [000]البْرة:(ڇ
ْنُدِق، ف ذاو  الِحمِّ ِ  بينَ  َسبع نَ  وعَدُده اْلَحَصا وَأَخذَ  حَ رٍ  رَْمَي َ  َأسرعَ   اْلبَُ
 ََ  َحَصَياتٍ  َسْباِ ب رَماها الَعْبِ ، ةِ َجمر  إل  ُمَحسِّرٍ  وادي من وهي ِمًن ، إل  َوَص

َِّ  ام ويَُكبَِّرُ  ِإِبِطه بياضُ  يََُر  حت  َيَده يََْرَفاُ  ُمتعاقباتٍ   ُيْ ِزئُ  وال َحصاٍة، َ
ُِْ ، وال  انًيا، بها وال بغيرِها، الرميُ  َطاُ  َي ْْ ََّها،قََ  التَّبي َ  ويََ  طَّ عِ  بعدَ  ويََْرِمي بَْ

َِ  ِنص ِ  بعدَ  وُيْ ِزئُ  الشمسِ  َُ  ،معه َان إن َهْديًا يََْنَحرُ  ،  مالَّي  أو وَيْحَِّ
َْصِّرُ  َْصِّرُ  َشْعرِه، جمياِ  من يَُ َ   له َى حَ  َقدْ   م أَْنُمًََّ ، المرأةُ  منه وتَُ  إال شي ٍ  َ
، والتْصيرُ  والِحالقُ  النساَ ،  عَّ  بتْديِمه الو  َدفه، بتعخيرِه يََََّْزفُ  وال ُنُس ه
 .والنىْحرِ  الرىْميِ 
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َه )  ط ا َ  الفريض ِ  بِنيى ِ  والُمْفِردُ  الْاِرنُ  وَيط  ُ  َمكىَ ، إل  فيضُ يُ   م( فص
  م تَعخيُره، وله هي مِ  في وُيَسن   النْحِر، ليَّ ِ  ِنص ِ  بعدَ  وقِته وَأوىلُ  الزيارِة،
 َط ا ِ  ما َسَع  يكنْ  ولم غيَره أو ُمَتَمتًَِّعا َان إن والمروةِ  الصىَفا بينَ  َيْسَع 
ُْدوِف، َى  قد  م ال َ   له َح  ويَََتَضَّىاُ  ،َأَحبى  ِلَما زَمزفَ  ما ِ  من َيشر ُ   م شي ٍ  َ

 .َوَردَ  بما وَيدع  منه
 اْلَخْيِ ، َمس دَ  وتََِّيَ  ،اُُوَل  ال مرةَ  فيََْرِمي ليالٍ   الثَ  ِبِمًن  فَيبيتُ  يََْرِجاُ   م

 الُ ْسَط   م  ياًل،طَ  وَيدع  قَّياًل  ويَتَعخىرُ  َيسارِه عن وَي عَُّها َحَصياتٍ  بسْباِ 
ََْب ِ  َجْمَرةَ   م ِمثَََّْها، ِْ ُ  وال ل اِديَ ا وَيْسَتْبِطنُ  َيميِنه عن وَي عَُّها الَع  عنَدها، َي
 َُ َِّ  في هذا يَفع ، أَيىافِ  من ي فٍ  َ َِ بِ  الزوالِ  بعدَ  التشري ْْ ِْبَّ ِ  ََ ُمست  ف ن ُمَرتًَِّبا، ال
 فعَّيه بها يَِبتْ  لم أو عنه هَأخىرَ  ف ن بِنيىِتِه، ويََُرتَُِّبه َأْجَزَأه الثال ِ  في ََّىه رَماهُ 
ََ  وَمن َدفه، ََ  َخَر َ  ي مينِ  في تَََع ى  من والرىْميُ  َمبيتُ الْ  َلزَِمه وإال الُغروِ ، قب
 أو َأقافَ   نف لَّ داِع، َيط  َ  حت  َيْخُر ْ  لم َمكى َ  من الخرو َ  أرادَ  ف ذا اْلَغِد،
َى  ف ن إليه رََجاَ  حائضٍ  غيرُ  تَََرََه وإن َأعاَده، بعَده اتىَ رَ   فعَّيه يََْرِجاْ  لم أو َش
ِْ ُ  ،الَ داعِ  عن َأْجَزأَ  الخرو ِ  عندَ  فطَاَفه الزيارةِ  َط ا َ  َأخىرَ  وإن َدفه،  غيرُ  وَي

نِ  بينَ  الحائضِ  ِْ ُ  َوَرَد، بما داعًيا والبا ِ  الرَْ  وَتْدُع  بابِهب الحائضُ  وَت
َريْ  َسَّىمَ و  عَّيه اهللُ  َصَّى  النبيِّ  قََْبرِ  يارةُ زِ  وُتْسَتَحب   بالدعاِ ،  . َصاِحبََْيهِ  وقََبَْ

 والُعمرِة( اْلَحجِّ  ِصف ِ  با ُ )
ََ  التروي ِ  ي فَ  باْلَحجِّ  اُحرافُ  ِبَمكى َ  لَُّمِحَِّّينَ  ُيَسن  "  من وُيْ ِزئُ  منها لزوالِ ا قب

ِْيى ِ  ين مبكة آصالا كان م املؤلف عن اثه ا ن يريو أن ي كل "ِبِمًن  ويَبيتُ  اْلَحَرِف، َب
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ين من أ ين مكة أو كان  قا اثهين م   ُمعاا جال ا، مكة فاحم هل من ع ر   ُ ه
 قا امل

 . "لتروي ِ ا ي فَ  باْلَحجِّ  اُحرافُ  ِبَمكى َ  لَُّمِحَِّّينَ  ُيَسن  "ال   ر ، قاح: 
يي عنوه القل لاال مسألة واحو  قالصا: ُيس  ،ب أن حُيرهم ق ين هل  و ص امل     

قورٌ  علل اهلول، فإحمه حُيرهم اليصم الساب  ليهعين الويام يف احرام اهللىل الساب  
ََ "واللامن وال اآ ،  ِْيى ِ  من وُيْ ِزئُ "أل من مكة،  "منها الزوالِ  قب  "اْلَحَرفِ  َب

 وُأيئ من  ارل اهللر،م أيضاا. 
مىن  اللامن حمق ب ا،اليصم  "ِبِمًن  ويَبيتُ "بعو أن أحرمنا أين حمق ب ا ن  

وحم يد مبىن، حُمولة مبىن، حُمولة فيها المثهر والعور وامل رب والعشال والفهر، 
 ف ذا"فهر يصم عرفة، بعوما حُمولة فهر يصم عرفة م  حمق ب ا، عرفة  قاح: 

 طلعد الش ي من يصم عرفة. "َعرف َ  إل  سارَ  الشمسُ  طََََّعت

 : اآلن نبدأ في أعمال ي ف عرف 
ويُقيم بن ر  ا، اليواح، ال يو ين ا، عرفة، يو ين  "َعرف َ  إل  سارَ " :أول شي 

طن ُعر،حمة كين عرفة مصقهف اال ب  "ُعَرنَ َ  َبْطنَ  إال َمْ ِق ه  وََُّ ها"بعو اليواح، قاح: 
وا ل  فال ُأيئ الصقصف ب طن "فال ُأيئ الصقصف به، ُعرهحمة وا ل "وا ل ُعر،حمة

 ُعر،حمة.
العور يف أ   مج  تقومي بني المثهر و  "والعصرِ  الظ ْهرِ  ينَ ب َيْ َماَ  أن وُسنى "

عرفة، و قا اا   مقيٌَّو علل املق ب مبن أصز له اا  ، أما لص كان شخص من 
أ ين مكة بعضهم آاكن أ الا جنب عرفة بينه وبني عرفة شةلٌ يسي، فخرل من 
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قور من باب  يبي ه ا، عرفة، فهين أ    املع  و يف املق ب أحمه ال أ   وال
 أو،، اهلل أعلم، أ ين جوَّ  اهلل أعلم ما حمورل حي ال ا، حساب وحممثر.

" َ ِْ ًبا وَي َِ  الصىَخراتِ  عندَ  رَا الق لة عنو  يقهف راك اا مس ق ين "الرحم ِ  وَجَب
قصف عنو ط عاا الص  "فيه َوَردَ  بما الدعا ِ  من وُيْكِثرُ "الوخرات وج ين الرمحة، 
اب أم وجصب  اآ   اب وليي وجصب؛ أحمه آ ق ق ين ج ين الرمحة  قا اآ   

ور   ص ال هليين  وُيكلهر من الوعال ومما "ُعَرنَ َ  َبْطنَ  إال َمْ ِق ه  وََُّ ها"قليين أحمه قاح: 
 "ال اله اال اهلل".

  ط عاا الصقصف بعرفة ركن من أركان اهللىل  قا ما فيه أح ال ال ق   بعرف :
 اشكاح:

ل قق بصقصفه الركن والصاجب والسنَّة و ص م،ن وقف علالصاقف بعرفة تار ا ي   ●
اهليئة الد هكرحما ا، ومج  يف وقصفه بني النهار والليين، فصقف من اليواح ا، أن 
غربد الش ي، ال بُو أن ت ُرب الش ي و ص يف عرفة   يوف ، ف وين له مجٌ  

 بني النهار والليين.
لكن  ق الصاجب وحقق الركن: م،ن يقهف هبا يف الليين فقط، فهقا حقالثاني ●

 فات ه آنَّة الصقصف.
: م،ن يقهف هبا يف النهار فقط  ون اللة، فهقا حقق الركن ومل حُيقق الثال  ●

 الصاجب، و ص الصقصف بعرفة جيل من الليين، فهقا يوهللر حهره لكن عليه  م.
: بوأ بوصر  كقيق الركن، مباها ي  قق الركن    َوَق َ  نومَ "وهلقا قاح املؤلف: أوالا

ة ط عاا وقف: حوين بعرفة، ال يليم أن يقهف لص جلي بعرف "َفْ رِ  من َلْحظَ ً  ول 



1374 
 

ربعة وعشرين شصف أ "النْحرِ  َفْ رِ  إل  َعرف َ  ي فِ  َفْ رِ  من َلْحظَ ً  ول "ُأيئ، 
وت بعرفة  الح  قه اأربعة وعشرين آاعة ثاحمية واحو  فقو أجيأ  آاعة اها ُوجه

 حهر  وكقق الركن؛
تعا، خُيالفصحمنا يف أوح الصقصف، فيقصلصن:  مجهصر العل ال و  -

 الصقصف ق ين اليواح غي مع وٍّ به.

 وأما اهللنابلة فالصقصف ق ين اليواح مع ٌَّو به يف كقيق الركن. -

يعا لص جال بعو  ال  الفهر جلي  قيق ني يف عرفة   حوين له  رف و رل 
نابلة أجيأ الركن أم ال  أجيأ الركن عنو اهللعلل أآاو أحمه يرجه  ما تيسَّر له الرجصي، 

 فقط و ص من املفر ات، وأما غي م يقصلصن: ال ق ين اليواح  قا وجص ه كعومه.
َه  وه " يعا وان  "َفال َح  ه وِإالى  َصحى "، مسَّم ومحرِف وعاقَأ يٌن له:  "له َأْه

رفة فال ع مل حيين بعرفة  الح  قه اأربعة وعشرين آاعة مل حيوين له الصجص  يف
 يوهللر حهره، وآيأش ههكر بعض املساحلين يف  قا يف )باب الفصات وا حوار(.

ََ  َفاودَ  نهارًا َوَق  وَمن"يف  صر  ي  قق فيها الركن  ون الصاجب و ة:   قب
و ف  ق ين ال روب  اها وقف بعرفة يف النهار فقط "َدفه  فَعََّْيه قَبََّه يََُعدْ  ولم الُغرو ِ 

ال روب  ؛ أل ق ينقَبََّه" يََُعدْ  ولم"الليين، قاح املؤلف:  مل حيوين له جيٌل من
ويس  ر هبا اليه فعليه  ٌم؛ أحمه كقق له الركن لكن فاته الصاجب، والوم الصاجب 
يف ترك الصاجب علل ال عيني: شاٌ ، فإن مل أهو فإحمه يوصم ثالثة أيام يف اهللىل 

 وآ عة اها رج  ا، أ له.
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 لَْياًل  َق َ وَ  َوَمن"السنَّة و ص القل هكره بقصله: وقو ي  قق الركن الصاجب  ون 
ن وال اجبفال  م عليه؛  "َفاَل  فْر  .ُنه حَْ الَر

 بَسِكيَن ٍ  ِلَف َ ُمزدَ  إل  الُغرو ِ  بعدَ  َيدفاُ   م"بعوما وقفنا بعرفة أين حمق ب  
هبا  يقبهللبسُكينة وال بسكينة  بس،كهينة، ما حمقصح: بسُكينة ل "الَف  ةِ  في وُيْسرِعُ 

 اهلول  بسكهينة  لكن اها وجو فهص ا حمصَّ يعني أآر،ي.
مي لفة فإحمه أ    اها و ين ا، "الِعشاَ ْينِ  بينَ  بها وَي َماُ  الَف  ِة، في وُيْسرِعُ "

ا آيأش، وامل يد وامل يد هبا وجصباا ك  "بها ويَبيتُ "هبا بني العشالين مج  تأ ي، 
 له أرب  حاالت:

 حالة جصاز . -

 صب الوم.وحالة وج -

 وحالة عوم وجصب الوم. -

 وحالة االآ   اب. -

َِ  ِنْص ِ  بعدَ  الدىْفاُ  وله"قاح:  أما حال  ال  از - از امل يد اهن حالة ااص  "الَّي
اجمليئ أن ي قل يف مي لفة ا، حموف الليين، ولص جال ق ين حموف الليين بوقيق ني 

 ف قة حموف الليين    ف  فال  م عليه.
 ، م  أب الوم  أب يف حال ني:حال  وج   الدفالحال  الثاني : وهي  -

 "ََّه بَْ  أب الوم علل م،ن ترك امل يد مبي لفة متاماا. "َدفه  فيه وقََ
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 .أو علل م،ن بقة فيها و ف  ق ين حموف الليين 

 "ََّه ال الَفْ رِ  بعدَ  إليها َُ ص ِله  مي لفة اللاليت: م،ن و ين ا، "قََبَْ
 الليين فإن عليه  ماا.بعو طلصي الفهر، هللق الوال  لكن ما هللق 

ل،هُ حال  عدف وج   الدف - ال: يعا و ين ق ين الفهر ولص بل مثة   ": "ال، قم، من
 فأ رك هللمثةا بعو حموف الليين فال  م عليه.

   اب: اهن حالة االآ "الصْبحَ  َصَّى  ف ذا": هكر ا بقصله: حال  االستحبا  -
يأش ا،  "َرقَاهُ فََ  الحرافَ  اْلَمْشَعرَ  أت "أن ي قل يف مي لفة ا، أن ُيولة الو هلل 

 املشعر اهللرام و ص ج يٌن   ٌي مكاحمه املسهو ا ن فيقاه أو يقهف عنوه. 

ِْ ُ  أو" َرأُ  وُيَكبَُِّره اهللَ  وَيْحَمدُ  عنَده َي ْْ  چ چ ڇ): ويََ

ر ويوف  ا، أن ُيسفه  "ُيْسِفرَ  حت  وَيْدع ، اآليتين [000]البْرة:(ڇ
 أآفر أشة وي َّهه ا، مىن. بعو هل  ق ين طلصي الش ي، اها 

 ما المشروع في  "في الطريَ من مزدلف  إل  من  عندنا "وادي محسِّر
 وادي محسِّر" 

سافة يعا بقور مسافة رمية اهللهر، مب "حَ رٍ  رَْمَي َ  َأسرعَ  ُمَحسًِّرا بََََّغَ  ف ذا"
ييت ح اهللول عو ه من "َسبع نَ  اْلَحَصا وعَدُده وَأَخذَ "وا ل ىُسر  قه  ة، 

 بينَ "وما حه ه   "َسبع نَ  وعَدُده"شال، يأ قه من حييت شال، كم عو ه  
اهللهُ ص وال اهلُل رص  اهللهُ ص، أحمد ل طها بكسر اهللال  "واْلبَُْنُدقِ  الِحمِّ ِ 
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ر بعضهم أن ِحمى  عَّ  وزن ِجَّىَوامليم، ك ال مراجعة؛  لَّق  ،ُنه َذ و ة جه
ََ واْنُشْد َرْسَمَ ُقْم نَاِ  جِ اآم من أ ال  مشق، )  (.بَانُ ا م،نن  َّى

 قالصا: حنصاا من ثللة اأالة. "واْلبَُْنُدقِ  الِحمِّ ِ  بينَ "
ََ  ف ذا" نا القل أآرع "ُمَحسِّرٍ  وادي من وهي"ما حوو  مهىن   "ِمًن  إل  َوَص

  مهىن. قا  ص حور  "الَعْب ِ  َجمرةِ  إل "فيه ق ين قليين القل  ص  اية مي لفة 
ماها يرمة   "ُمتعاقباتٍ  َحَصَياتٍ  بَسْباِ  رَماها"اها و ين ا، مهىن  ماها يع ين 

 َحَصَياتٍ  َسْباِ بيعا مجر  العق ة " رَماهاالض ي يرج  ا، ماها  ا، مجر  العق ة، 
وال بُوَّ من الرمة، ملا قاح: رما ا ُعلهم أحمه ال ُأيئ الصل ، ال بُو من  "ُمتعاقباتٍ 
 الرمة.

رم بياض ابطه، ُيس  ب أن يرف  يوه ح  يُ  "ِإِبِطه بياضُ  يََُر  ت ح َيَده يََْرَفاُ "
َِّ  ما وُيَكبَِّرُ " ب ي اهللول،  ال ُأيئ الرمة "بغيرِها الرميُ  ُيْ ِزئُ  وال َحصاٍة، َ

ال ُأيئ أن  "ا انيً  بها وال"فلص رمل ملالا بيجال  أو بإ ند، أو بنعين ال ُأيئ، 
  أ رم عن حوا ، ال الرمة باهللوا  مر ا يأ ق حوا  ويرميها   يرميها مر 

 واحو ، فإها رمل  وا  يرمة  وا   أ رم، قالصا: كاملال املس ع ،ين.
ِْ ُ  وال" ال يقف عنو مجر  العق ة يف يصم العيو، ا ن حنن يف أل يصم  يصم  "َي

َطاُ "ما يف وقصف و عال،  "الن ر يصم العيو، "و،ال، يُقهفُ  ْْ ََّها  َ التَّبي ويََ بَْ  قا  "قََ
 مصل  قط  ال ل ية بالنس ة لل ال اها رمل اا ر  قط  ال ل ية ق لها.

 ما وقت الرمي  عندنا وقت الرمي: 
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 .  وقد اآ   اب 

 . ووقد اجيال 

 .  ووقد من  

بعو طلصي  "الشمسِ  طَّ عِ  بعدَ  ويََْرِمي": هكره بقصله: ف قت االستحبا  -
    اب.الش ي وق ين اليواح يف  قا الصقد،  قا  ص وقد االآ

َِ  ِنص ِ  بعدَ  وُيْ ِزئُ "ما  ص   وعندنا وقت إجزاٍ  وج از، - أل ليلة   من "الَّي
ليلة مي لفة، فإها  ف  ميلفة ال بُو أن يوف  من مي لفة بعو حموف الليين، ف عو 

 حموف الليين يكصن قو   ين وقد الرمة.
هن ا: املق ب أحمه ال ُأيئ الرمة يف ليال ال شريق، ووقت المنا في الَّيَ -

ُأيئ الرمة ليلة العيو، لكن بعو هل  الليال اأ رم يف املق ب أحمه ال ُأيئ 
 الرمة يف الليين، وليلة العيو قلنا: بعو حموف الليين ليي مطلقاا.

 "  ين ر اهلول اها كان معه  ول، قصله: "ين، ،ر "معه َان إن َهْديًا يََْنَحرُ   م"
 ر ويف غي ا القبهلل. ص يقبهلل أو ين ر، واملس  ب يف ا بين الن 

" َُ َْصِّرُ  أو وَيْحَِّ م مجي  اهلللق أو ال قوي ال بو من تع ي "َشْعرِه جمياِ  من يَُ
الشعر، وأما املرأ  فهين ُيشر،ي هلا اهلللق  ال ال ُيشر،ي اهلللق ااا تُقُور، تُقُور من 

َْصِّرُ "مجي  الشعر وال من بعضه  من مجي  الشعر لكنها تأ ق،   المرأةُ  نهم وتَُ
الد  ة الصاحو  من مفا ين ا     أو أقين من هل  ال بأو، لكن  "أَْنُمََّ ً 

 املقوص  أن تأ ق من مجي  الشعر ولص شيئاا يسياا.
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َى  َقدْ   م": التحَّ َ َ   له َح ين بأمرين،  قا ال  لرين اأوح حو "النسا َ  إال شي ٍ  َ
 و ا:

 رمة. -

 واهلللق أو ال قوي. -

ق له بال  لرين، هبهلل اهلول لص أ َّره ا،   ر أيام ال شري وأما هبهلل اهلول فال أثر له
 أن ي  لَّين، ولص ح  ال  لرين اأكم ما يف مشكلة، ق ين أن يقبهلل اهلول.

له:  قا ال  لرين اأوح يُ ا  كين شةل اال النسال، وقص  "ُنُس ه  والتْصيرُ  والِحالقُ "
قنو، وامل اشر ، قاح: يش ين ثالث ىقورات، ما  ة  الصطل، والع،  "النسا َ  إال"
حُمُس : حُمسٌ  من اأحمساك و قا اشار  ا، م،ن قاح:  "ُنُس ه  والتْصيرُ  والِحالقُ "

عن اهللالل وال قوي  ص اطالٌل وفهعيٌن لل  قور، أحمه كقيٌق لل  لرين، ال  ص حٌمسٌ  
 من اأحمساك.

و ع ين له وقٌد ىوَّ   ليي له وقد ىوَّ ، ي وأ من بعو حموف الليين وال من ب
الرمة  الرمة م  ي وأ وق ه  بعو حموف الليين، واهللهالل أصز تقوأه علل الرمة 

 وال أ  أصز فيكصن وق ه من بعو حموف الليين.
 "والنىْحرِ  الرىْميِ  َّ ع بتْديِمه وال"ولص أ َّره بعو أيام مهىن،  "َدفه  بتعخيرِه يََََّْزفُ  ال"

ال تيب؛  اللالثة قلنا: ال ُيش ط فيها ولص قوَّمه علل الرمة أجيأ، وأع اح يصم الن ر
 الرمة، واهلللق، والطصاف.

 وحيوين ال  لرين اأوح باثنني من  قه اللالثة: الرمة واهلللق والطصاف. -
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وحيوين ال  لرين الكامين ب  قيق اللالثة كلها م  السعة ان كان عليه  -
 آعة.

َه )"  ط ا َ  الفريض ِ   ِ بِنيى  والُمْفِردُ  الْاِرنُ  وَيط  ُ  َمكىَ ، إل  يُفيضُ   م( فص
ا ن يُفيض ا، مكة، يق ب ا، مكة، وماها يطصف  قاح املؤلف:  "الزيارةِ 

 ُ    ملاها قاح القارهن وامل  "الزيارةِ  ط ا َ  الفريض ِ  بِنيى ِ  والُمْفِردُ  الْاِرنُ  وَيط  ُ "
هللىل، ا واملفره   أتل بركن الع ر  باقة له ركن اهللىل، ا ن طصاف الييار   قا ركن

 امل  ُ   ما حك ه 
: أن امل  ُ    نا ي وأ بطصاف القووم ق ين طصاف -أيها ا  ص  الكرام-املق ب 

الييار ، ملاها  امل  ُ   مل يطصف طصاف القووم يف اهللىل،  ص طاف طصاف الع ر ، 
فقالصا: ا ن ملا يأته ا، مكة يطصف أوالا طصاف القووم اآ   اباا، لكن  قا  ص 

 علل املق ب.اأفضين 
 بعضهم يقصح: ال ي وأ علل طصح بطصاف الييار ، وكلهم آصال.

كقل  يطصف للقووم  نا القارهن واملفره  اللقان مل يطصفا طصاف القووم؛ يعا لص 
فرلنا قارحماا أو مفر  ه ب م اشر  ا، عر،فة ومل يق ب ا، ال يد، فُيس  ،ب له 

  نا أن يطصف أوالا للقووم   للييار .
ؤلف مل يقكر  قا القيو، مل يقين: املفره  والقارهن اللقان   ال مكة، ملاها  أحمه وامل

ا ن يقكر  فة اهللىل، وهكر فيها أ  ا قو   ال مكة، فا  صَّ اهللكم بالوفة 
 الد هكر ا واهلل أعلم.
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 بِنيى ِ "يطصف طصاف الييار ، قاح املؤلف:  "الزيارةِ  ط ا َ  الفريض ِ  بِنيى ِ "قاح: 
لوال  أن حميَّة  نا  حنن آ ق معنا يف  فة ا "الفريض ِ  بِنيى ِ "ما املقوص   "يض ِ الفر 

نية الفريضة  ف ا مرا ه ب "اَل نِيى  الَفْرِضَي الفرلية ليسد شرطاا، قاح املؤلف: "
ه أحمه يُعنُي بنيَّ ه أحمه يطصف طصاف الييار ، وليي املقوص  أحم -واهلل أعلم-مرا ه 

ر كصن طصاف ا  لييار  فرلاا، وااا املقوص  أحمه يُعينه، وهلقا ع ار  ا قناييس  ضه
 واملن هل: 
 قاح يف ا قناي: ويُعُينه بنيَّ ه  -

 ويف املن هل: ويُعُينه بالنيَّة. -

اف وُيس ل طصاف الييار  وطص  "الزيارةِ  "ط ا َ ال عيني،  -واهلل أعلم-فاملرا  
 ا فالة.

اهن ي وأ  "ْحرِ الن ليَّ ِ  ِنص ِ  بعدَ  وقِته وَأوىلُ "وق ه، ما وقد طصاف ا فالة  
وقد طصاف ا فالة من بعو حموف الليين ليلة الن ر الد  ة ليلة مي لفة،  قا 

 . قا وقد ااصازأوح الصقد، و  ره آيقكر املؤلف، اهن عنوحما 
 يف يصم الن ر  قا  ص املس  ب. "ي ِمه في وُيَسن  "قاح:  ووقد السنيَّة

وهلقا لص  وال ي قيَّو بقصح، "تَعخيُره وله"  ر الصقد قاح:  ،ووقد جصاز ال أ ي
جالك واحو قاح ل : أحما ما طُفند طصاف ا فالة، تقصح له: اه ب وُطفن 
طصاف ا فالة فال يسقط، وليي له وقد، ولص أ َّره ليي فيه  ٌم كاهلللق وال قوي 

 وآ ق.
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عليه آعة   ر  ان كان م  ُ   "اُمَتَمتَِّعً  َان إن والمروةِ  الصىَفا بينَ  َيْسَع   م"
 َط ا ِ  ما َسَع  يكنْ  ولم غيَره أو"غي آعة الع ر ، وان مل يكن م   ُمعاا 

ُْدوفِ  ان مل يكن م   ُمعاا، فإن كان قو آعل م  طصاف القووم فليي عليه  "ال
 آعةٌّ   ر، وان مل يكن قو آعل م  طصاف القووم فعليه أن يسعل.

َى  قد  م"ين ال  لرين الكامين؛ وهلقا قاح: واها  لَّص السعة كلَّ  َ   له َح   "شي ٍ  َ
 كين شةل  حُرم عليه با حرام.

يعا يشرب  "نهم ويَََتَضَّىاُ "وزميم ملا ُشرهب له،  "َأَحبى  ِلَما زَمزفَ  من َيشر ُ   م"
"؛ ومنه: بسم َوَردَ  بما وَيدع "وُيكلهر من الشرب ح  يشعر أن املال يف ألالعه، 

من كين  ال،  ا، وشفالوش عا  اوريًّ  ا واآعاا،ورزقا هم اجعله لنا عل اا حمافعاا، اهلل، الل
 ك ا هكره يف ]الروض املربه [.  اغسين به قل ، وامءه من  شي  و 
 "ليالٍ   الثَ  ِمًن بِ  فَيبيتُ  يََْرِجاُ   م"يرج  من أين  من مكة ا، مهىن، "يََْرِجاُ   م"

  (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ پ)ان تأ ر، وأما ان تعهين توي ليل ني؛ 

 .[213]البْرة:
  :اآلن رمي ال مرات 

ُُوَل  ال مرةَ  فيََْرِمي"ي وأ أوالا باا ر  اأو، فقاح:   وتََِّيَ " "، أين مكا ا ا
 "َيسارِه عن هاوَي عَُّ  َحَصياتٍ  بسْباِ "الد ُتس ل الو رم  "اْلَخْي ِ  َمس دَ 

، ا ن  ص  عنوك بس عة حويات وال بس    بس  ، يف حمسخة  يف حمسخ 
ُيس  ب حاح الرمة أن يكصن مس ق الا الق لة علل املق ب، فيكصن ا ن مس ق هين 
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للق لة واا ر  اأو، تكصن عن يساره،  قه اا ر  اأو، ويرميها و ص مس ق ين 
 الق لة.

 ين يس ق ين اا ر  وال يس ق ين الق لة  املق ب أحمه يس ق ين الق لة ويرميها، وهلقا 
ي عو شصية  ح  ال ُيوي ه اهللول "قَّياًل  َيسارِه ويَتَعخىرُ  عن وَي عَُّها"قاح: 

 رافعاا يويه. "َط ياًل  وَيدع "

حمه يس ق ين يعا يف كين شةل من جهة أ "ِمثََََّْهالكن قصله: " "ِمثَََّْها الُ ْسَط   م"
 الق لة، لكنه أعلها عن أينه، الصآطل يرو  ااهة اللاحمية فيهعلها عن أينه.

ََْب ِ  َجْمَرةَ   م"  "َيميِنه عن َُّهاوَي ع"  يرمة مجر  العق ة بس   حويات  "الَع
أعلها عن أينه، ط عاا آيال املؤلف  نا يص هم أن الصآطل تكصن عن يساره، 

 وليي اأمر كقل .
نا يكصن يعا اها جعلها عن أينه و ص مس ق ين الق لة فهص   "ال اِديَ  وَيْسَتْبِطنُ "

يرمة من ااهة اأ رم، ااهة اأ رم يف السابق كاحمد مس  طناا للصا ل، وال 
ِْ ُ  وال"ج ين،  قا بالنس ة لله ر  الكمم،   شة.ما يوعص،  الص أ "عنَدها َي

" َُ َِّ  في هذا يَفع َِ  أَيىافِ  من ي فٍ  َ ه املقكصر  يف  يفعين  قا الرمة بوف  "التشري
 "الزوالِ  بعدَ "شريق  كين يصم من أيام ال شريق، م  ي وأ وقد الرمة يف أيام ال 

فال ُأيئ الرمة ق ين اليواح، وال ُأيئ الرمة يف الليين، فصقد الرمة عنوحما يف 
املق ب يف أيام ال شريق من زواح الش ي ا، غروهبا، واملسألة فيها  الف مشهصر 

، وُيس  ،ب اآ ق اح الق لة وقاح:  ََ ُمست"الد  ة مسألة الرمة ليالا ِب ِْبَّ ِ  ْْ  "ال
 مم.وجصباا، ال تيب اا رات: الو رم،   الصآطل،   الك "ُمَرتًَِّبا"ا، اآ   ابا 
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  يعا رمل كين اهللول، كين اا ار مجر  "ََّىه رَماهُ  ف ن"اها أ َّر الرمة ما اهللكم  
العق ة اخلا ة بيصم العيو، واا رات اللاليت اخلا ة باليصم اأوح،   اا رات 

ا كلها اا رات اللالث اخلا ة باليصم اللاليت رما اللالث اخلا ة باليصم اللان،   
 يف اليصم اللاليت من أيام ال شريق. 

ال بُو من  "بِنيىهِ  ويََُرتَُِّبه"لكن بشرط قاح:  "َأْجَزَأه الثال ِ  في"مجعها كلها ُأيئ 
ال تيب، وال بُو من النيَّة؛ يعا يرمة اأوح بنيَّة اأوح، واللان و كقا، وال بُو يف 

 وح أن ي وأ بالو رم   الصآطل   الكمم،   اليصم اللان و كقا، و قا جميئ.اأ
و ين ُأيئ مج  ال قومي  يقصح: أمجعها يف اليصم اأوح، ال اها أ َّر ا  هلل، أما 

 تقوأها فال يوهلل.
صم اللاليت فعليه يعا أ َّر الرمة عن الي "َدفه  فعَّيه بها يَِبتْ  لم أو عنه َأخىَره ف ن"

 ."َدفه  فعَّيه"أو مل ي هد مبهىن  "بها يَِبتْ  لم أو" م، 
 عنوحما والهلل أحمه:  مت  ي ب الدف إذا لم يِبت بمن  

اها مل ي هد مطلقاا ما مرَّ علل مهىن أ الا فعليه  م،  قا  ا ر أن عليه  -
  م.

 لص أحمه ترك م يد ليلة  بكاملها فعليه  م أم ال  عليه  م. -

هل[: "و ا ره هصش يقصح يف شر  ]املن لص أحمه ترك م يد بعض ليلة  فال  -
قا القل   "أحمه لص ترك م يد بعض ليلة  ولص أكلر ا أحمه ال  م عليه

 هكره ال هصش، و قا من جهة اآقاط الوم.
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لكن من جهة الصاجب، ما  ص القور الصاجب يف امل يد  واحم  هصا  نا ا، أن ملين 
 ر كالمهم  قا ال ُأي،م  ا " قه املسألة ال هصش يقصح: "و ا ر كالمهم كقا

 بنس  ه ا، املق ب، وااا  ص من باب ال  يت والنمثر. 
 وأما المْدار ال اجب في المبيت فما ه   

 يد مبي لفة اها جال وامل "ال هصش له قصٌح يف شر  ]املن هل[: "أحمه كامل يد مبي لفة
 بعو حموف الليين ولص هللمثة حوين الصاجب وليي عليه  م، وله قصٌح   ر يف

 املسألة. 
صن الصاجب يعا ي صجَّه أن يك "والشيخ مرعة الك،رمهة قاح: "وي صجَّه معمثم الليين

أن ي قل معمثم الليين، فإها فرلنا أن الليين اثنا عشر آاعة فال بُو أن ي قل أكلر 
من آد آاعات، وكين ليين   س ه اها كان اثنا عشر آاعة، عشر آاعات 

ليه يف حمس  ه ا، املق ب، يوح ع -أعلمواهلل - سب، ولعين  قا أقصم وأقرب 
 أمران:

م : ما حمورصا عليه يف )باب اأأان( أحمه لص حلف لي ينت مل يمَّ اال مبعمثاُمر اُول
 الليين.

يف شر   : كالم شيخ ا آالم ابن تي ية اُمر الثاني مما يدل عَّيه
مي لفة ويف و  ]الع و [ ملا كان يُناقش بعض املساحلين هكر الفرل بني امل يد مبىن

آيال كالمه هكر أن امل يد مبىن يكصن معمثم الليين، وجعين  قه مقوَّمة  مسلَّ ة 
 ملناقشة مسألة  أ رم، فكأ ا كاحمد مس قر  عنوه.
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تعا،  والعهيب واثيهن أحمه يف شر  ]الع و [ لشيخ ا آالم ابن تي ية 
 ب بقية أ ين، ما كقاح: )فويٌن: وأما حور امل يد اجمليئ مبىن....( بياٌض يف ا

ال اب، واملسألة مل يقكر ا اأ  اب؛ يعا غي مقكصر  يف أكلر ك ب اأ  اب 
واملرعة الكرمة،  غي مصجص  ، مل ي كل صا، وااا جال امل أ رون ال هصش 

 - أعلمواهلل-و ار ل عضهم اجتا ات، لكن ليسد جميومة يف املق ب، وان كان 
 واهلل أعلم، وأقوو أقصم يف عيوه ا، املق ب، وأماالقصح: مبعمثم الليين أحمه أقصم 

 ال جيهلل الشخوة فليي ل ترجي ات.
ََ  وَمن" ََ  َخَر َ  ي مينِ  في تَََع ى من أرا  ال عهرين  "تُ اْلَمبي َلزَِمه وإال الُغروِ ، قب

فال بُو أن خيرل ق ين غروب الش ي، فإن  رل ق ين غروب الش ي من مهىن 
ق ين غروب الش ي بين غربد عليه الش ي فال بُو أن فاهلل و هلل، وان مل خيرل 

ََ تََ  وَمن"ي يد، ال بُو أن ي أ ر وي يد الليلة اللاللة، وهلقا قاح:   ي مينِ  في َع ى
ََ  َخَر َ   من ُت والرىْميُ اْلَمبي َلزَِمه وإال"وان مل خيرل ق ين ال روب:  "الُغرو ِ  قب
 مة من ال و بعو اليواح.ليمه امل يد الليلة اللاللة، وليمه الر  "اْلَغدِ 
  :َل  اآلن إل  ط ا  ال داع  انتَْ الم

 لم َمكى َ  من الخرو َ  أرادَ  ف ذا" لَّونا مناآ  اهللىل، وحمق ب حمص ُي ال يد قاح: 
اها أرا  اخلرول من مكة، ا ن  ص رج  ا، مكة  "ال داعِ  َيط  َ  حت  َيْخُر ْ 

 للص اي، اها فرغ من مجي بعو احم هال املناآ ، ال خيرل من مكة ح  يطصف 
 أمصره.

 هناك أشيا  تْطا ال داع وهي:  ■
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 اها أقام بعو طصاف الص اي،  قا اأوح. "َأقافَ  ف ن" -
وجب عليه  "عاَدهأَ "االش  اح بال هار  وال ي  والشرال،  "بعَده اتىَ رَ  أو"اللان:  -

 .ُن هذا يْطا ال داعأن يُعيوه؛ 
َل   ر الم  ب عَّ  َمن ترك ط ا  ال داع فْال: تعال  ما ي   م َذ

احلض اها ترك طصاف الص اي غي اهللاحلض، أما اهلل "إليه رََجاَ  حائضٍ  غيرُ  تَََرََه وإن"
ليي عليها و اي رج  عليه، اهللاحلض يسقط عنها الص اي لكن ال يسقط عنها 

 ا فالة، اها تركه رج  اليه اها كان قري اا.
َى  ف ن"أما اها بُعو قاح:   املسافة فإن شقَّ أو بُعو يف "َدفه  يََْرِجْا فعَّيه لم أو َش

 أو مب يرجه  فعليه  ٌم.
َل  مسعل  تداُخَ ط ا  اُفاض  ما ط ا  ال داع، هَ  ر الم هنا سيَذ

 ُي زئ  
ه عنو أ َّر طصاف الييار  وطاف "الخرو ِ  عندَ  فطَاَفه الزيارةِ  َط ا َ  َأخىرَ  وإن"

ىل  ال ا طصاف الييار     رل، فهين احم هال مناآ  اهللىل،   ر شةل يف اهلل
 و ين ُأيئ العكي أن ينصه به الص اي  لص "الَ داعِ  عن َأْجَزأَ "ُأيئ عن الص اي  

 قاح: حمصم به الص اي ومل ينصه به ا فالة ُأيئ عن ا فالة  ال ُأيئ عن ا فالة.
   ناهللاحلض ال ُيشر،ي هلا طصاف الص اي، يسقط عنها طصاف الص اي لكن ماها تو

ِْ ُ "قاح:  نِ  بينَ  الحائضِ  غيرُ  وَي هللر،م  ارل اهللاحلض تقهف  ارل ا "والبا ِ  الرَْ
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 "َوَردَ  بما عًيادا"املسهو، وأما غي اهللاحلض فيقب بني الركن وال اب و ص املل م،ي،م 
 وهكروا أ عيةا يف  قا ترجعصن اليها يف الشرو .

" ُ ِْ  الوعال.ملسهو وتوعص بب اب ا "بالدعا ِ  وَتْدُع  بباِبه الحائضُ  وَت
وُحكة ا مجاي علل  قا، ُحكة "النبيِّ  قََْبرِ  زِيارةُ  وُيْسَتَحب  "

َريْ  ا مجاي علل اآ   اب زيار  قم الن   بَْ ، َصاِحبََْيِه" "وقََ
والعا   أن اهللال القل يأش من مكان  بعيو يأش ا، املوينة فُيولة يف مسهوه 

  وييور قم املوطفل  ل  اح يه رلصان وييور قم
 اهلل عليه ا.

وُيسُلم عليه مس ق الا القم،   بعو هل   فيأش ا، قم الن  
يس ق ين الق لة وأعين اهللهر  عن يساره ويوعص مبا أحب ك ا هكر اأ  اب، 

 قالصا: وُيكر،ه ال  سرهلل باهللهر ، ورف  الوصت عنو ا، وحيُرم الطصاف هبا.
بوفة الع ر   ولعلنا حم وأ ان شال اهلل  (الُعمرةِ  ِصَف ُ )  احم قين املؤلف ا، 

يف بواية الورو القا م، واهلل أعلم، و ينَّ اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و وعلل  له 
 و   ه أمجعني.

 : َّما تيسىر من اُسو 
َال :  ين   يهلل أحمه أب علل طالب العلم أن يعرهف الراجهلل يف كين مسألة ، س

صال ا مام أمحو أو غيه؛ أن عنو م مساحلين كلي  وأحمه ال يع ين بقصح ا مام آ
ُ الف الوليين، وملين هل : املال القل  لد به املرأ  ال أصز لرجين  أن يس ع له، 
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  قاح:  قا  الف الوليين والعقين، أرجص تصليهلل هل ، و ين أصز الع ين 
 باملق ب 
سهَّلة،    م:  قه املسألة تكلَّ نا عنها ب صآر  يف أوح الوروو ومصجص ال  ا 

 ا و وراا.ج ا م،ن أحبَّ أن يرج  اليها، وبيَّنا  قه املسألة، ولكن ُميب عنها 
حمقصح: اها و ين  قا الطالب ا، رت ة االج ها  فوار من العل ال وشرط اجمل هو 
اا بأ لة الفقه ك اباا وآنَّةا، ويعرهف مساحلين ا مجاي من مساحلين اخلالف، 

أن يكصن عامل
ا من عل ال الل ة العربية، وال يكفة أن يكصن ويعهرف الل ة ا

ا
لعربية فيكصن عامل

م  وحلاا  رو ا جرَّومية، فضالا عن القل لص ا ُ مه با جررومية رآب، وال يكفيه 
أن يكصن حافمثاا ألفية ابن مال  م  شروحها وعارفاا بقل ، فإن  قا قوٌر ليي  

 كافياا لالج ها .
كن حنن بُو أن يكصن كاخلليين وآي صيه يف الل ة، لبين هكر بعض اأ صليني أحمه ال 

حمقصح: لص كان ملين ا مام ابن  شام، وملين ا مام ابن عقيين، أو حنص  من أحل ة 
 الل ة فإن  قا حيوين به.

ن هل  فال أصز له االج ها  بين حيُرم عليه أن أ هو، وأن  أما م،ن كان ال حُيسه
ا بأ صح الفقه وليي معىن عامل ب

ا
ات، فضالا أ صح الفقه يعا  رو الصرقيكصن عامل

ن الصرقات؛ أن يكصن قو  رو أ صح الفقه  راآةا م صآعةا، ويكصن  ع ن ال حُيسه
اا م خُوواا من عل ال أ صح الفقه م  مل،كة  وقور   فقهية، م  فقه حمفي   ُه 

عامل
و، هباملل،كة، اُوه يف العلم ح  مل،كة، وأما ما عوا هل  فال أصز له أن أ 

 والصاجب عليه أن يُقُلو.
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وأما قصله: ان  ؤالل اأحل ة عنو م مساحلين كلي  ُ الف الوليين فهقه حنن ال حمقصح: 
تعا، معوصمصن، ال كين واحو من العل ال خُيط  وُيويب،  ان العل ال 

 قا أمٌر ُيسلَّم، لكن  قا املقُلو اها بان له أن أمحو أ طأ فقو يكصن عني الوصاب 
، وممثنَّة اخلطأ عنو  قا املخُط  ال حمقصح: أعمثم من ممثنَّ ه عنو أمحو بين م  أمحو

 ال مقارحمة، ال ش  أن أعمثم مبراحين.
 فاملقُلو تمأ ههمَّ ه بال قليو، وال أصز له أن يُرُجهلل وال أن خيصض يف ال جيهلل.

َََعَََََََّم أو ومَََََا لَََََذي قصََََََََََََ ر  ت
 

 متَكَََّ   مَن حَََََالَََََ  الَتَرجَيَح فَي 
َ   ف    المرتبمالي سََََََََ   ذي  ن يْ

 
 فمََا عَّ  السََََََََََك ت معتبََ  :قَّنَا 

 

 
 فََمَََََا بَََََه غََيََرك عََنَََََ  قَََََامَََََا

 
 الَََّنَفَس ال تطََََََّب بََََََه مََََََْامًََََََ  

وأما قصله: عن املال القل  لد به املرأ  ال أصز لرجين  أن يس ع له أن  قا  الف  
العقين  حمعم  وقد  ص  الف العقين، وملَّا كان  الف العقين وقاح به الو ابة 

 فاا.عر،فنا أ م قالصه تصقي
 ص يقصح:  قا  الف العقين، حمعم  الف العقين، وملا قاح الو ايبر قصالا  الف 
القياو، و الف مق ضل العقين عر،فنا أحمه قاله تصقيفاا من عنو الن  

 .فوار حكم قصح الو ايب فيه حكم املرفصي 
 وأما قصله: أحمه ليي عليه  ليين، فاهللس،ن بطالب العلم أحمه اها مل يعرهف  ليين مسألة  
اهللسن به أن يقصح: أحما جا يٌن بوليلها ال أن يقصح: أن  ؤالل اأحل ة ليي عنو م 

  ليين، فكصحم  جهلد  ليين املسألة ال يعا أحمه ال  ليين فيها.
 علل كين حاح الكالم يف  قا يطصح، فُأحيين ا، الورو اأوح.
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* * * 
َال  :  ين ُيش ط ال  اب  يف أيام اهللىل س

 : ال ال ُيش ،ط.ال  ا 
 ** * 

َال  : يف  يام ثالث أيام يف اهللىل وآ عة اها رج  س
 : ال.ال  ا 

* * * 
َال  : م،ن جام  يف حُمس  امرأ ا وكاحمد مكر ةا  ين عليها الكفَّار  س

 : ال أ رل.ال  ا 
* * * 

َال  : يقصح:  ين ُأكننا اهللوصح علل تلخيوكم س
شال اهلل  بإهن اهلل، اها احم هيد من الع ا ات ان : ان شال اهلل ال  ا 

 أُراجعه،  الص حنن يف  اية الع ا ات أُراج  الع ا ات ان شال اهلل وأُرآله.
* * * 

َال : اها رمل اا ر  وطاف طصاف الييار  ومل يس ، آعة اهللىل ومل حيلهق رأآه، س
  ين ي  لَّين ال  لرين اأوح 

 : حمعم.ال  ا 
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* * * 
َال  وأ بالوعال الصار  م اشر  : اها ترقَّل املرو  فهين ُيكُم ثالثاا أو ي س

: ال قالصا: يقصح ما قاله علل الوفا، وأشكين علةَّ يف كالمهم أ م مل ال  ا 
 يقصلصا: أحمه  ين يقرأ ا ية أو ال يقرأ ا، ما وجوت ال نويص علل  قا.

* * * 
َال  : امل اشر   ون احمياح  ين ُأم، بشةل  س

 : ما أ رل واهلل.ال  ا 
* * * 

َال  اآ وبر الكع ة أثنال الطصاف : ما حكم من س

 :  ص ال أشة مس وبراا الكع ة، أشة والكع ة علل يساره.ال  ا 
* * * 

 بعض اأآئلة اهللقيقة ك ال ا، جصاب طصيين وأحما علل مصعو .
َال  : م،ن آقط عنه الشرط يف بواية السعة ومل يوهلل آعيه.س

 :  الص يسعل من اأوح.ج ا 
* * * 

 أشهو أن ال اله اال أحمد، أآ  فرك وأتصب الي .آ  احم  اللهم و  وك، 
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 الدرس التاسا والعشرون

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب  
 :بعو أما، نيأمجعالعاملني، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه 

عنا مبا ينف وأنينفعنا  يعل نا ما وأنأن يفقهنا يف الوين  فنسأح اهلل 
 يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا احمه ول هل  والقا ر عليه. وأنعل نا 

مصآل  للشيخ/ [زا  املس قن  يف ا  وار املقن ]و قا  رٌو من  روو شر  
مل هين/ ا ا مامو ص ك اٌب يف الفقه علل مق ب  تعا، اهللهاول  أمحوبن 
 يف جنات النعيم. ومجعنا بهتعا،  بن حن ين  أمحو

 تعا،: بوفة اهللىل عنو قصح املونف وكنا قو و لنا ا، ما ي علق 
َرْي َصاِحبََ  بَْ  .ْيِه""وُتْسَتَحب  زِيارُة قََْبِر النبيِّ َصَّى  اهللُ عَّيه وَسَّىَم وقََ

اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، و لل 
 علل حم ينا ى و  وعلل  له وأ  ابه أمجعني.اهلل وآلم وبارك 

اللهم اغفر لشيخنا ولصالويه ولصالوينا يا رب العاملني، اللهم اغفر لشيخنا 
 تعا،: ولصالويه ولل سل ني يا رب العاملني، قاح املونف 
 "و)ِصَفُ  الُعمرِة( أن ُيْحرَِف بها من اْلِميْاِت".

فة م عن  فة اهللىل يف بيان  تعا، بعو فراغه من الكال بوأ املؤلف 
بيان  ُنه بدأالع ر ، وان كان قو آ ق معنا  فة الع ر  عنو الكالم عن اهللىل؛ 
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َِر الط ا  والسعي وهي عمرةه لَّمتمتا عض ، ولكن  نا أعا  وبنيَّ بالحج بذ
 اأحكام الد مل يقكر ا في ا آ ق.

-أيها ا  ص  الكرام- ص ا حرام، وا حرام  :")ِصَفُ  الُعمرِة("وأول أمٍر في 
 ، ا حرام للع ر  من جهة مكاحمهه له ثالثةه أحصاح:

 ا فال. -1
 واملكة. -2
 ومن كان  ون املصاقيد ولكنه ليي من أ ين مكة. -3

ثالثة أحصاح يعا واحو من  ارل املصاقيد، وواحو بعو املصاقيد أقرب ا، 
ها من ب فَ رِ حْ يُ "مكة، وواحو من أ ين مكة، ف ن أين حُيُرُم أ ين املصاقيد  قاح: 

 و قا يف حقه من أر علل امليقات، و ص ها ٌب ا، مكة. ."يْاتِ مِ الْ 
ومن ال أر علل امليقات ان كان يأش من بعيو وأر مب اها  امليقات، فإحمه حيرم 

 مب اها  امليقات، و نا مسألة:
عا تقري اا  قا املعىن الو يهلل، ي من يك ن ب  اره،ما معىن ىاها  امليقات  

ص تقري اا حمفي املعىن القل هكرحماه عنوما هكرحما ىاها  اهللهر اأآص ، أحمد تطصف  
بالكع ة م  تكصن ىاهياا لل هر  اها كان اهللهر عن يسارك، حمفي املعىن: اها  
كند ها  اا ا، مكة، ف ررت  ييُت يكصن امليقاُت عن أين  متاماا، أو عن كال  

  قا  ص اأقرب يف معىن اثاها .متاماا، فأحمد ىاه  لل يقات، والهلل  
 وقو هكر بعض الناو غي  قا، بعض الناو قالصا:
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ة، ترآم ف أش ملالا لقل اهللليف أن َتمد خطًا بين الم اقيت، معن  المحاذاة:
 ط من هل اهللليفة ا، اُا فة،   ترآم  طاا من اا فة ا، يل لم،   ترآم 

من قرن ا، هو اهللليفة، متام  قاح:  قا   طاا من يل لم ا، ق،رن،   ترآم  طاا
 ص معىن ىاها  امليقات، و قا املعىن في ا يمثهر أحمه غي   يهلل، وقو ر َّ علل 

  قا املعىن عوٌ  من أ ين العلم، والوصاب واهلل أعلم  ص ما هكرحماه، حمعم.
  قا بالنس ة أ ين املصاقيد: حيرم امليقات أو من ىاها  امليقات، 

 كة، ف ن أين حُيرهم  قاح: آؤاح: وأما امل
َِّ من َمكِّيٍّ وَنحِ ه ال من اْلَحَرِف"ج ا :   ."أو من َأْدَن  اْلِح

اهاا املكُة وحنصه ممن يكصن مبكة، ولص مل يكن مكياا يعا رجيٌن جال ا، مكة، 
،   بعو حهه مفر اا أرا  أن يع  ر، ف ن أين حُيرم  حمفي الكالم:  ف ىلَّ مفر اا ملالا

َِّ""من َأدْ   من مكة  وغيه، مكة وحنصه، وحنصه ممن يقيم مبكة. .َن  اْلِح
فال أصز أن حيرم بالع ر ه من اهللرم، فلص فعين فعليه  م، ك ن  "ال من اْلَحَرفِ "

 ترك ا حرام من امليقات، والهلل  حمعم.
وي قل النصي اللاليت و ص من  من مل يكن مكياا ومل يكن  تياا من ورال املصاقيد، 

و ، وحنص م فهؤالل ميقا م وااا يك صن قريب من مكة ملين أ ين  ر، وأ ين جه
 بلو م، حيرم من بلوه، والهلل 

 : -رمحه اهلل-بعو ما أحرم ي وأ أوح شةل بالطصاف،   السعة، قاح 
 "ف ذا طاَ  وَسَع ".
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 . ""طاَ  وَسعَ . لكن قاح: ُنه سبَوال حاجة أن ي ني الطصاف والسعة؛ 
َى""ف ذا طاَ  وَسَع  وقَ   .صىَر َح

َى"  واها طاف وآعل وحلَّق  حمفي الشةل،  ."ف ذا طاَ  وَسَع  وَقصىَر َح
 من باب أو،.

 فال قوي  نا ملاح؛ واال فقو يكصن حلقاا، وقو يكصن تقوياا.
   هكر أوقات الع ر :

 آؤاح:  ين للع ر  أوقاٌت ىو    قاح:
َى وقٍت"ج ا :   ."وتُباُحَ 

ق ة  بصقد، ليسد ملين اهللىل له أيام، وأشهر معلصمات، لكن اهاا الع ر  غي مؤ 
، بال كرا ة .  يف كين وقد 

وُتس  ،ب يف بعض اأوقات  كو، فُ س  ب الع ر  يف رمضان، واهللنابلة 
عنوحما يقصلصن: ان تكرار الع ر  واملصاال  بينها مكروٌه، اال يف رمضان، فُيس  ،ب، 

لي رم    ر،   خيرل يع  ر،   خيرلوالهلل  يعا واحو يق ب ا، مكة، يرو  يع
من اهللهين فيأش ويع  ر،   خيرل مر  ثاحمية، تكرار ا هبقا الشكين ليي مشروعاا وال 

 .-رمحه اهلل-مس   اا، علل مق ب ا مام أمحو 
 ولكن يف رمضان قالصا: يس  ب تكرار ا واملصال  بينها.
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روجه ليي بقوو   : ا، أن من  رل من مكة   رج  اليها،ولكن ننتبه هنا 
من مكة ليي بقوو الع ر ، ملين:  رل ه ب ا، جو ،   رج  ا، مكة يف 

 حمفي اليصم، أو ثان يصم.
 آؤاح: فهين ُيكر،ه عليه أن يصال بني الع رتني  

ُن المذهب عندنا أنه ي ب اُحراف ااصاب: ال، بين أب عليه هل ؛ 
 .جعَّ  من دخَ مك ، س ا  أراد الحج أو لم يرد الح

 وهلقا ملين احمسان حميح جو ، فإحمه أب عليه.
ط عا اآ لنصا من  قا من ي كرر تر ا ه علل مكة، فيخرل ويو ين كلياا، -

  قالصا: كاهللطاب وحنصه، حمعم.
تعا، ا ن مسألة، و ة: مبا ان الع ر  واهللىل واج ان،    هكر املؤلف 

ض،  آالم وع ر  الفر الع ر  واج ة  هلل وال ال  فهين كين ع ر   جُتيئ عن ع ر  ا
 ح  لص كاحمد الع ر  ع ر  مت   وع ر  قهران  قاح:

 ."وُت زُئ عن الَفْرِض" 
مطلقاا، آصال كاحمد ع ر ا مفر  ا، أو كاحمد ع ر ا تابعةا لل ىل كع ر  القارن 

ا، أركان اهللىل،  وع ر  امل    ، فكلها جتيئ عن الفر ،   احم قين املؤلف 
 لع ر ، وواج ات الع ر ، فقاح يف أركان اهللىل:وواج ات اهللىل،   أركان ا

انُ "و  .اْلَحجِّ(" )أَر
 آؤاح: أربعة، و ة 
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 ."ه  ني ُ الدخ ل في الُنس وآ ق معنا ا حرام  ص ماها   ."اُحرافُ " -0
: ني  الدخ ل ولكن ك ا قلنا أن اأ ل  ص والح اوي قال: ني  الُنس ،

ج عنيَ  ن ني  اُنسان أن يححت  ال يُفَهم من ني  الُنس  ي؛ في الُنس 
 .ويعتمر، فهذه ليست إحراًما

 آؤاح: اللان 
صف ، فهنا الصقال ق   بعرف والصقصف يرا  به:  ."والُ ق ُ " ج ا :-2

حمع  ه وخنووه، فنع  ه وحمقصح: ال ي عني الصقصف، يعا ال يُقو،و الصقصف علل 
كيت أو الصجصُ  بعرفة، وأطلق 

ُ
أن  الصقصف  ص معروفالقومني، وااا يُقو،و امل

 املقوص :  ص الصقصف بعرفة.
 آؤاح: اللاليت 

 ."وَط اُ  الزيارِة"ج ا : -3 
 ،  قا ركٌن، حمعم.ه  ط ا  اُفاض : ط ا  الزيارة

 والسعة  قا  ص الراب ، السعة بني الوفا واملرو . "والسعُي"-4
رها بْ له  احم قين ا، واج ات اهللىل   :، وهي سبع  َذ

 .تُه(: اُحراُف من اْلِميْاِت اْلُمْعَتَبِر له""و )َواِجَبا-0
ا يف باب وامليقات املع م هكرحماه آابقا  ."اُحراُف من اْلِميْاِت اْلُمْعَتَبِر له"

 املصاقيد.
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 ."والُ ق ُ  بَعرفَ  إل  الُغروِ "-2
اهاا الصقصف بعرفة أ له ركٌن، وقلنا حيوين ال  قيق الركا بل مثة  من أربعة  

 عة،  هلل وال ال  وعشرين آا
والُ ق ُ  "وواج ه: وقصف جيل  من الليين، و ص القل عمَّ عنه املونف بقصله: 

ف بعو . يعا جتَّصز، واال فلص وق"إل  الُغرو ِ ". وقصله: "بَعرفَ  إل  الُغرو ِ 
ال روب حوين الصاجب وال ال  حوين الصاجب، فال يليم أن يكصن الصقصف ا، 

، فقصله: ال روب، فقو يأش بعو ال رو  "ب أ الا قف  اراا ال بو . ملن و "ا، الُ روبه
 أن ي ق ا، ال روب، وأما من جال ليالا فقو حوين له الصاجب.

 الثال  
َِ السِّْايِ  والرعايِ  ِبِمًن  وُمزَدِلَفَ  إل  بَعِد ِنص ِ -3  "واْلَمبيُت لغيِر َأه
" َِ  .الَّي
تعا، أ ين  ىن املؤلف اهاا عنوحما امل يُد مبىن،  قا  ص اللاليت، واآ ل 

 فْال: إنهم ال يَّزمهم  المبيت بمن .السقايةه والرعاية؛ 
وبعض اأ  اب أهللق واملسألُة من جهة ال و يهلل املق   يعا املو ، َّة 

َ   عنو بعض اأ  اب أحمه يُل ،ق هبم أ  اب اأعقار ُخ ة أيها ا-ُن اُص
ان له عذره فترك واجًبا فعَّيه  -الكراف ْطًا دف ووج د الُعذر ليس مسأن منَ 
 .لَّدف
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يسقط عنه ا  ترك الصاجب، لكنه ال يسقط الوم، لكن  نا قاح بعض 
اأ  اب، و ص قصح ُمو ه اا يف املق ب: أحمه يُل ،ق بأ ين السقاية والرعاية 

 ع صم من كان عنوه عقٌر من مرض  وحنصه، حمعم.
 آؤاح: الرابعة: امل يد مبي لفة، وما حوره قاح 

" ج ا : َِ  ."إل  بَعِد ِنصِ  الَّي
""وأيضاا  قا قصله:  َِ ق ين  ي  ا ر ا، الق ن أحمه وقف .إل  بَعِد ِنصِ  الَّي

حموف الليين، واآ  ر ا، ما بعو حموف الليين، ولكن قلنا آابقاا: أحمه ولص جال 
 بعو حموف الليين فيكفيه يف امل يد مبي لفة هللمثة.
ة، ين حموف الليين بنوف آاعوأما اها جال يعا لص جلي بعو امل رب ا، ق 

    ف ، ُأيئ وال ال  عليه  م.
طيب لص جال بعو حموف الليين وجلي  قيق ني أو ثالث  قاحلق  عليه  م  

 ليي عليه  م،  قا الضابط.
 الخامس من ال اجبات 

 . "والرمُي"-.
الرمة رمة اا رات، وقو آ ق معنا، والرمة يكصن يف يصم العيو مجر  العق ة 

 يق ثالث عق ات، حمعم.وأيام ال شر 
 ."واْلِحالُق"

 أو ماها  واهللهالل أو ماها  أو ال قوي، حمعم. 
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 . والَ داُع""
 والص اي و ص طصاف الص اي، فإحمه واجٌب من واج ات اهللىل.

تعا،  فةا طصيلةا لل ىل،   هكر منها  ما عوا  قا، ا ن هكر املؤلف 
 .اج اتأشيال ىو    ة باأركان، وأشيال ىو    ة بالص 

 آؤاح: طيب بقية اأفعاح الد هُكهرت بوفة اهللىل، ما حك ها  قاح:
 . "والباقي ُسَننه"ج ا : 

ال اقة مما هُُكر يف اأفعاح واأقصاح يف  فة اهللىل، فإحمه من السرنن وليي من 
 الصاج ات.

 آؤاح: وأما أركان الع ر  
اُن الُعمرِة("   ."و )َأَر

 ج ا :  ال  :
 فنا ما  ص ا حرام.وعر . ""إحرافه -0
 حمعم.. "وَط ا ه "-2
 وآعة اهلل و هلل. .وَسْعيه""-3

 آؤاح: وواج ا ا 
 أو ال قوي، حمعم.. "و )واجباُتها(: اْلِحالُق"ال  ا : 
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ا حرام من امليقات علل الن ص القل هكرحماه ق ين . "واُحراُف من ِميْاِتها"
 قليين يف حق املكة وا فاقة ومن كان  ون املصاقيد.

ؤاح: ما حكم ترك فعين  من أفعاح اهللىل الد هُكهرت، آصال ترك واج اا أو ركناا آ
 أو ماها  أو ُآنةا، ف ا اهللكم 

 أول شي : حكم ترك اُحراف، قال 
قاح عليه من ترك ا حرام ال ي "فَمن تَََرَك اُحراَف لم يَنعِْْد ُنُسُكه"ال  ا : 

، ما   ين  ، والهلل   م، يقاح:  قا ما   ين يف اهللىل أ الا هذا فيف الع ر  أ الا
 .ُن العمرة والحج ال يُدَخَ فيها إال باُحراف

 جصاب:  قا ترك ا حرام، ي قل عنوحما ترك اأركان، غي ا حرام، ما حك ه 
ًنا َغيَره أو نِيىَته لم يَِتمى ُنُسُكه إال به"ال  ا :   ."وَمن تَََرَك رَُْ

ا حرام  قا ما يو ين معاحما أ الا يف الُنس ، اهاا اها ترك ركناا غي ا حرام، أما  
من ترك ركناا غي ا حرام، أو ترك حمية الركن، مل ي م حمسكه اال به، معنا ا: أحمه 

 ي قل ىرماا وال حيوين له متاُم اهللىل أو متاُم الع ر .
 وقصله:

ًنا َغيَره أو نِيىَته"   ."تَََرَك ُرَْ
فمن ترك شيًوا "تعا،:   أن ما آ ق عنوحما يف قصح املونف فيه أواًل:

 ."أو لم ين  نسكه"حمقصح:  (14:11)شر   ."من الط ا  أو لم ين ه، أو نكسه
 ،  قا أمر.(14:23)ي ا عنه ما هكره من أحمه اها مل ينُص ركناا مل ي م حهه 
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أن النية مش طٌة يف أفعاح اهللىل، يف اا لة ويس لىن من  قا  اُمر اآلخر:
 ماها  

 يس لىن من اش اط النية يف أفعاح اهللىل  آؤاح: ما القل 
جصاب: الصقصف بعرفة؛ فإن من وقف بعرفة ولص كان حماحلم يف السيار ، ولص كان 
جا الا أ ا عرفة، ما يورل أ ا عرفة، مروا بال اص مضيعني الطريق، ومروا من 

 عرفة، يف وقد الصقصف يوهلل حهره وال ال  يوهلل حهه.
 وأما ترك الصاجب، فقاح:

 ."واجًبا فعَّيه دفه  كَ رَ ن تََ ومَ "
دن شاةه أو سبا بمن ترك واج اا من واج ات اهللىل فعليه  ٌم، وما الوم  نا  

 ت زئ عنها بْرة.

 آؤاح: علل ال عيني وال علل ال خيي  
 ي زئه ال بد أن يذبح شاًة الجصاب:  نا علل ال عيني ليسد علل ال خيي؛ 

ها رج  ام ثالثة أيام يف اهللىل، وآ عة ا، اال أال أو فإحمه ين قين ا،  يغير ذل 
 ا، أ له.

 آؤاح: واها ترك ُآنَّة 
 ."عَّيه فال شي َ   ً نى أو سُ "ج ا : 

 .يعني ليس عَّيه دفه وال غير الدفأو ترك ُآنَّة فال شةل عليه؛ 
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 قاح املؤلف 
 ."واُحصارِ   اتِ الفَ  با ُ "

ََ بُعمرةٍ  ِْْضي، و  َمن فَاَته الُ ق ُ  فاَته اْلَحج ، وَتَحَّى يََْهِدي إن لم يكْن ويََ
ََْده صاَف َعشرَة  َى، ف ن فََ اْشتَََرطَه، وَمْن َصدىه َعُدوٌّ عن البيِت َأْهَد   م َح
ََ بُعمرٍة، وإن َحَصَره َمَرضه أو َذهاُ   َى، وإن ُصدى عن َعرفَ  َتَحَّى أَيىاٍف  م َح

َِْي ُمْحرًِما إن لم َيُكْن اْشتَََرَط. ٍَْ  َب  نَََف

 لبيان مسعلتين:ا ال اُب معقصٌ ؛  ق
 ف ات الحج.: الفصات، وما معىن الفصات  المسعل  اُول 

 وال فصات الع ر   الع ر  ما تفصت. 
اهاا  ص بياٌن هللكم فصات اهللىل، ومباها يكصن فصات اهللىل  بطلصيه فهر يصم 

 الن ر،  قا  ص فصات اهللىل.
وآيقكر املؤلف  مناس المنا من دخ ل مك  أو من إتماف الوا حوار  ص: 
 ،صره. تعا  

ولكن ق ين أن حمقرأ  قا ال اب أريو أن أخلص لكم املساحلين الد هُكهرت يف  قا 
 ال اب:

 عندنا أربع  مسائَ:
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فات ه  ،أن يف ته الحج: الفصات، والفصات قلنا لكم معناه: المسعل  اُول -0
، ما اآ طاي، العيو عرفة، طل  الفهر ما اآ طاي أن يوين ا، عرفة ق ين طلصي يصم

 فهقا حمقصح: فاته اهللىل.
 وهذا له ص رتان:

 : ان مل يش ط.الص رة اُول -
 آؤاح: يعا ماها "مل يش ط" 

جصاب: ان مل يقين عنو احرامه: فإن ح سا حابٌي ف  لة حييت ح س ا  
ما اش ط، حمسةَّ أن يش ط، أو أ ق باملق ب القل يقصح: ال ُيشر،ي االش اط 

 .(12:24)وحوين  اال خلاحلفٌ 
َال:  ف اها عليه   س
 حمقصح عنوه أوالا  ياران: ج ا :

: أحما بال  علل احرامة ا، الس،ن،ة اااية، يقصح الخيار اُول أن يْ ل-0
 ليا ىرم كلها آ،ن،ة، الس،ن،ة اااية ان شال اهلل ماها  أحىل هبقا ا حرام، فنقصح: 

 ي قل علل احرامه وليي عليه شةل، والهلل 
 ال ِطيب وال صيد وال لبس مخير.يقصح ال أحما من أجين الس،ن،ة ىرم؛ : -2

فأرا  أن ال ي قل ا، ا حرام ا، الس،ن،ة القا مة، حمقصح ان مل خي  ال قال علل 
 ا حرام:
 : ينقلُب حهه ا، ع ر  ، اهللىل  قا احمقلب ا، ع ر .أواًل -1
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 قضال اهللىل. يليمه قضال اهللىل من الس،ن،ة القا مة، يليمه  انًيا:-2
: يليمه  ،وٌل م  حهة القضال؛ ملا أة حيىل حهة القضال يكصن معه  الثًا-3

  ،ول،  قا يف حق من فاته اهللىل، ومل يش ط.
 أما من اشترط فَُّه حالتان:

أن خي ار. من اش ط يقصح أحما اش طد، ولكا أريو أبقل  الحال  اُول :-1
ا حرام، اهلل ي ارك ل  ما عنوحما علل احرامة ح  أحىل الس،ن،ة اااية بنفي 

 مشكلة، ال بأو، ي قل علل احرامه وليي عليه شةل.
يقصح ال؛ أب ل أكلين، فنقصح: ينقلب حهه ا، ع ر  ،  الحال  الثاني :-2

 و قه القضية آنناقشها بعو قليين: 
آؤاح:  ين عليه أن يع  ر   قا ىين حممثر، يعا حمقصح: ليي عليه  ،ول، وليي 

قا والهلل، لكن  ين عليه ع ر   وال ما عليه ع ر   آنقكر املسألة عليه قضال  
حمفولها بال فويين، لكن لعين اأقرب واهلل أعلم أحمه ليي عليه ع ر ، ما  ص اأقرب 
معنا ترجي ة، كالم اأ  اب، وآأهكر لكم مسألة بعو قليين؛ أ ا مسألة غاية 

 يف ا شكاح.
ة ماحل ني  صي ما ُك هب فيها قرابوقو ت احيت فيها بعض املشايخ مخسة أيام، جم

ومخسني  ف ة، فقط يف كرير املشهصر من املق ب؛  ين املشهصر من املق ب 
 عليه الع ر   وال عليه أن ي  لين ما عليه ع ر  

  الص ي  لين   يطصف، املش ط حمعم.



1407 
 

  قا بالنس ة للفصات، احم هينا من الفصات وعرفناه حمعيو وال  الص والهلل 
 طيب حمعيو:

فاته اهللىل ان كان قو اش ط، فليي عليه  وٌل وال قضال، لنسكد عن  القل
 الع ر  ك ا آكد عنها اأ  اب، حمعيو:

 من فاته الصقصف بعرفة وكان قو اش ط فليي عليه  وٌل وال قضال.
 : اها مل يش ط  فعليه ع رٌ  و وٌل وقضال،  قه  ال ة.الحال  الثاني 

ن،ة القا مة عوت قضية أحمه يريو ا حرام الس، أحما اآ  عوت ا ن يف ال لخيص اآ   
 اهلل يقصيه، ما يف مشكلة.

ال ي قل علل احرامه، والس،ن،ة القا مة يق ب م  اهللهال بوون احرام جويو، 
 ُنها يمكن ال ُيحتا  إليها.لكن لنس  عو  قه الوصر ؛ 

 طيب ان مل يش ط  فال  ول عليه وال قضال من فاته اهللىل.
 ع رٌ  و ،وٌل. ان اش ط  فعليه

اها اش ط: فليي عليه  ،وٌل وال ماها  وال قضال، اها مل يش ط فعليه ع رٌ  
و وٌل وقضال، يس لىن من  قا حمقصح: اها بقةَّ علل احرامه، ما يف مشكلة،  قه 

  صر  الفصات.
:  صر  الووه عن عرفة، اها ُ وَّ عن عرفة، قالصا ممنصي الص رة الثاني  هي 

ور يق ب لل رم، يس طي  أن يق ب ملكة، لكن ال يس طي  أن تو ين عرفة، يق
 يق ب ا، عرفة، فهقا ي  لين بع ر   وليي عليه ماها   وٌل.
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: اها ُ وَّ عن ال يد، قالصا: اه ب لعرفة، اه ب ملىن أما مكة الص رة الثالث 
 ما تو ين، لن تو لها، ان اش ط كلين جماحماا،  الص أكلين ويرج  وبي ه.

 وهذا ه  اُحصار.ط: يُهول من ي  لين، ان مل يش  
.واملقوص  ان ُ وَّ عن عرفة يعا:   صدىه شخ ه أو صده عدوه

 مرض أو نفْ  أو ضياع النفْ  يعني غير العدوأما اها منعه من اك اح اهللىل؛ 
 التي هي:فهقا ان اش ط  قه املسألة الرابعة، 

 أو،: الفصات، وعرفناه.-1ا
 فة.اللاحمية: الوُو عن عر -2
 اللاللة: الوو عن ال يد.-3
  مرض، ضياع النفْالرابعة: أن أنعه من اك اح حهه شةٌل غي الوو؛ -4

 .أو نح  ذل 
فإن اش ط  قا القل لاعد حمفق ه مرض، ي  لين ويرج  بي ه، ي  لين ما عليه 
شةل، وان مل يش ط: فإحمه ي قل ىرماا، ح  يقور علل الص صح ا، بي ه، أو 

فس ق  ،ُنه الميت، الم ت يبْ  عَّ  اُحرافمات ي قل ىرماا؛ أصت ح  لص 
معنا  قا يف ك اب ااناحلي، أحمه ماها  ُأن،ب الطيب واملخيط وكقا،  قا ما ي علق 

 ب اب الفصات.
 بوأ املؤلف مبسألة الفصات فقاح:
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لحج ال يمكن ُنه ا قا اأمر فاته اهللىل؛  ."ج  حَ ه الْ فاتَ  ق  ُ ه ال ُ اتَ ن فَ ومَ "
 .بدون وق  

 ."مرةٍ بعُ  ََ َّى حَ وتَ "
 وكلين بع ر   ان مل خي  ال قال علل ا حرام، اهلل يقصيه.

 ويقضة اهللىل الفاحلد. ."يضِ ْْ ويََ "
 ويهول  وياا، و قا اهلول يكصن م  القضال. ."يدِ هْ ويََ "
 ."هطَ رَ تََ اشْ  إن لم يكنْ "

 فإن كان اش ط، فليي عليه  وٌل وليي عليه قضال، 
 يه ع رٌ   آؤاح: و ين عل

جصاب: حمقاٌش طصيين، وبعو  قا النقاش الطصيين ك  د يف هل  حممث اا: ]احيال 
 املصات في ا قيين يف مسألة الفصات[ يقصح:

 من فاته في ح ه ال ق  
 

 بدون شرطه حكمه معرو  
 

 
 وما حك ه  قا املعروف  عليه أن ي  لين بع ر  ويهول ويقضة.

 لكنما اُشكال في الف ات
 

 تيعحكمها سيإن يشترط و  
 

 
 ف عضهم أوجب يف ال  لين، بعضهم من مشايخ املعا رين.
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 َِ  فبعضهم أوجب في التحَّ
 

 ذا ه  الْ ل ال َّي االعتمار 
 

 وذاك ما قرره جبريَ
 

َه مبين   وق له محْ
 

 
 [.(24:55)]شيخنا الشيخ ع و اهلل بن جميين، هكر  قا يف شرحه 

 ه، قاح: وافقه يف قصهلم، فاحما هكرت يعا من ا  ار 
 وقد بحثت في المت ن

 

 وفي الشروح طَّعت عي ن 
 

تب الح اشي  َ  وهكذا في
 

 ي وما وجدت عمرة وال ش 
 

 لكنما في الشرح أعني ]الممتا[
 

 بغير عمرٍة وال هدٍي معا 
 

 
اهاا  قا ا ن القصح اللان أحمه ماها  أحمه ليي عليه ال ع ر  وال  ،ول، و رَّ  

يخ ابن يف ]الشر  امل   [ واأوح  ر  به الش -ه اهللرمح-به شيخنا ابن علي ني 
، ط عا ما وجوت يف ك ب اأ  اب اأوليني، ال جتووا فيها -رمحه اهلل-جميين 
 شيئاا.

علل كين حاح يعا أ ر  حمص يف  قه املسألة من ك ب اأ  اب  ص: حمُص 
 ص القل و القطي ه يف و ور اهلواية، يف كالمه ما يشعر بالنص علل حمفة الع ر ، 

خبالف شر  الشيخ ابن جميين عليه  تعا، شر  به الشيخ ابن علي ني 
 رمحة اهلل، حمسأح اهلل أن ي فر لنا وهلم ولل سل ني أمجعني.
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ع صماا اأ  اب يف أكلر ك  هم، يقصلصن: ال ينوصن ال علل اث ات وال علل 
 حمفة.
 ."َى    م حَ دَ هْ أَ  عن البيتِ  وٌّ دُ ه عَ دى صَ  نْ ومَ "

 قا  ص الوو عن ال يد القل هكرحماه، قلنا: الوو عن ال يد ان اش ط  حمعم،
 ماها  ي  لين جماحماا، وامل يش ط فعليه أن يُهولَّ وي  لين،  ول وي  لين.

 فإن مل أو  وياا 
 ."َى  م حَ  افٍ يى أَ  شرةَ عَ  ه صافَ دَ َْ ف ن فََ "

ليه حلٌق ع ا ره أحمه ليي  ."َى  م حَ  افٍ يى أَ  شرةَ عَ  صافَ ": تعا، قصله 
أو تقوي، يوصم عشر  أيام وماها  وي  لين من غي حلق أو تقوي، أو يهول 

   حيين من غي حلق  وال تقوي.
 .أنه ليس هناك حََّ وال تْصيرو قا ] ا ر املن هل[: 

 .فْد صرىح فيه بعنه ي ب الحََّ والتْصيروأما ]ا قناي[: 
ين من عا ليي فقط ي  لقاح: وحلق وقوَّر، قاح يف ]الكشاف[: وجصباا، ي

 غي حلق وتقوي، قاح: ال ال بو حلق وتقوي، قاح يف الكشاف: وجصباا.
 ويف ]ال اية[ ابن مرعة: وال مو ين هلللق  أو تقوي،  الفاا له.

يعا ماها  الفاا له  يعا  الفاا لواحب ]ا قناي[، اهاا  احب ]ال اية[  نا 
 احب ا قناي.مشل م   احب ]املن هل[ حمعم، وقاح  الف  

 املسألة اللاللة الوو عن عرفة ما حك ها 
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 ."مرةٍ بعُ  ََ َّى حَ تَ  رف َ عن عَ  دى وإن صُ " 
اح ولص كان اش ط حمرج  لإلشك ."مرةٍ بعُ  ََ َّى حَ تَ  رف َ عن عَ  دى وإن صُ "حمعم 
 السابق.

 اها ُحُور ب ي العوو، ملين: مرض أو لياي حمفقة: الرابا مسعل :

 ."طَ رَ تََ شْ ا نْ كُ ًما إن لم يَ رِ حْ مُ  يَ ِْ بَ   ٍ َْ فَ نََ  ها ُ ذَ  أو ضه رَ ه مَ رَ صَ وإن حَ "
 في قل علل احرامه، فإن كان قو اش ط حينَّ من احرامه، واهلل و هلل.

احم هينا مما ي علق مبناآ  اهللىل والع ر  ي قل عنوحما اللاليت من املناآ ، و ص 
 وه  الهدي واُضحي .القباحلهلل: 

 :تعا، قاح املونف 
ُُ  الهديِ  با ُ "  ." ِ يَ حِ ضْ وا
، اهُ  َ ِنيٌّ سِ ، و َ نٍ عْ ضَ  فيها إال َجذَعُ  ئُ زِ  ْ ، وال يُ مه نَ ،  م غَ ره َْ ،  م بََ َه بِ ها إِ َُّ ضَ فْ أَ 
 ُِ  الشاةُ  ئُ زِ  ْ ها، وتُ فُ صْ نِ  نُ ، والضعْ  ه نَ سَ  زُ عْ مَ ، والْ انِ تَ نَ سَ  رُ َْ ، والبََ َخْمسه  َُ بِ فا

 رجا ُ والعَ  ْ فا ُ والعَ   را ُ العَ  ئُ زِ  ْ ، وال تُ عن سبع ٍ  والبْرةُ   ُ نَ دَ ، والبَ عن واحدٍ 
 غيرُ  يٌّ صِ وخَ  ا ُ مى  َ والْ   ً َْ َّْ خِ  ا ُ رَ تَْ بَ بَ الْ  ا ُ بَ ضْ والعَ  والمريض ُ  ا ُ دى  َ والْ  ا ُ مَ تْ هَ والْ 
 . ِ صْ من النِّ  َ  قَ أَ  اه طْ ه قَ نِ رْ ه أو قََ نِ ذُ وما بعُ   ب  ٍ مَ 

في   ِ بَ رْ حَ ها بالْ نُ عَ طْ   فيَ رَ سْ يُ لْ ها ادُ يَ  ةً دَ   ُْ عْ مَ  قائم ً  َِ اُبِ  رُ حْ ( نَ  ُ نى و)الس  
: ها، ويْ لُ سُ كْ عَ    زُ ها، ويَ رَ يَْ غَ  حُ بَ ذْ ، ويَ رِ والصدْ  َِ نُ العُ  َِ صْ أَ  التي بينَ  ةِ دَ هْ  َ الْ 

 َُ َِّ  َ ها أو يَُ احبُ ا صهَ الى  َ تََ " ويََ  ول َ  هذا من َ  ، الَّهمى رُ بََ َْ أَ  واهللُ  اهللِ  "باسمِ 
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ه، بعدَ    ي مينِ ه إلرُ دْ أو قَ  العيدِ  صالةِ  بعدَ  بحِ الذ تُ قْ ها، ووَ دُ هَ شْ ا ويَ مً َِّ سْ مُ 
 ه. بَ   واجِ ضَ قَ  فاتَ  في ليَِّتهما، ف نْ  هُ رَ كْ ويُ 

 

ي،ةه".  ية والعقيقة وهكر فيها أيضاا العقيقة، اهلول واأل "باُب اهلوله واُألن ه
 والعقيقة.

 بوأ أوالا باأل ية، وبنيَّ أجناو األ ية، ما  ة أجناو األ ية  
 ."هماَُّ ضَ فْ أَ "

يعا اهلول واأل ية، وأما علل حمسخة "أفضلها" فيكصن  ص األ ية، 
 وحك ه ا واحو.

 ."مه نَ ،  م غَ ره َْ ،  م بََ َه بِ أفضَّهما إِ "
اهاا  قه اأجناو اللالثة الد جتيئ يف األ ية: ا بين وال قر وال نم وترتي ها 

 علل ما هكر املونف.
، ان أ رل ا بين وال  ."مه نَ ،  م غَ ره َْ ،  م بََ َه بِ أفضَّهما إِ "لكن قصله:   قر كامالا

 زئ والدف شاةه أو سبا بدن  وت"وأما ُآ   وآيأش معنا، أو آ ق معنا الوم قاح: 
 ."عنها بْرة

 إذا فاضَّنا بين اُبَ والشاة:
فا بين أفضين من الشا ، لكن ُآ   بوحمة  أفضين وال شا   الشا  أفضين من آ   

 بوحمة ، حمعم.



1414 
 

ن القل أيئ يف كين جني  من  قه،  قا بالنس ة  للهني، أما من جهة السه
 فقكره بقصله:

 ."اهُ  َ ِنيٌّ سِ ، و َ نٍ عْ ضَ  فيها إال َجذَعُ  ئُ زِ  ْ وال يُ "
ره بعد قَّيَ.جقي الضأن:   ما له ست  أشهر وه  سيعتي َذ

 وما عواه: القل  ص بقة ما عواه ماها  ثالثة أشيال:
 ن يوي املاعي.من غي الضأ ،اُبَ والبْر والماعز

" ُِ  ."َخْمسه  َُ بِ فا
 .فال أيئ يف األ ية اال ما له مخي ،ما له خمُس سن اتٍ اللا من ا بين: 

 ."انِ تَ نَ سَ  رُ َْ والبََ "
 فال أيئ أقين من هل . 

 . ه"نَ سَ  زُ عْ مَ والْ "
 فال أيئ أقين من هل .

 ."هافُ صْ نِ  نُ والضعْ "
 ا ولكن يُفر،ل بينه ،لغنمجنس اوالضأن واملاعي كال ا جنٌي واحو، و ص: 

 .الماعز يك ن له شعره والضعن يك ن له ص  يف اأحمصاي، وأ ين الشأن يفرقصن؛ 
  قه اأجناو السابقة األ ية الصاحو  جتيئ عن كام شخص 
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اهاا الشاُ  ال جتيئ عن واحو، وعن أ ين بي ه  ."عن واحدٍ  الشاةُ  ئُ زِ  ْ وتُ "
 ر  وأ ين بي ه، وأما ال وحمة وال ق وعياله، يعا يف األ ية أيئ عن زوجه

قوص   نا  فأما ال قر  فإ ا جتيئ عن آ عة ، وامل ."عن سبع ٍ  والبْرةُ   ُ نَ دَ والبَ "
ك ا قلنا أحمه ال بو أن تُقب،هلل بالنية، فال يوهلل أن يأش بس   بون، ملين أن را  

 يش ل املل  ة، ُآ   بقر  هلل اا وي وول هبا، ال أيئ هل .
ا، العيصب املاحمعةه من اجيال األ ية، فقكر  تعا، احم قين املؤلف 

 آ عة، عيصب  متن  من ا جيال،   آيقكر عيصباا ال متن  من -رمحه اهلل-املونف 
 :أما العي   السبع  المانع  من اُجزا ، فهيا جيال، 

 .البيُن ع رها  " را ُ العَ  ئُ زِ  ْ وال تُ "
 التي ال مي فيها.هي الهزيَّ  شديدة الهزال  :"والَعْ فا ُ "

 العرجا  التي ال تطيَ المشي ما الصحيح. :"رجا ُ والعَ "
 وهي التي ذهبت  ناياها من أصَّها. :"ا ُ مَ تْ هَ والْ "
 ال دا  هي التي نش  ضرعها، ما شا  ونش  ضرعها. :"ا ُ دى  َ والْ "
 المريض  بين  المرض. :"والمريض ُ "

ل ة ما ركي يف  قه الك ،قرنهاهي التي ذهب أَثر ُأذنِها أو : "ا ُ بَ ضْ والعَ "
 أه ا أو قر ا.أَثر" القل يق ب  "
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ف فهصم ع ار  املونف  نا، ملا قلنا اها ل طنا العض ال بأ ا ما ه ب أكلر 
ال أيئ و  ،أن ما ذهب النص ، نص  أذنها أو قرنهاأه ا أو قر ا، معنا ا: 

 ال  أيئ، طيب آنأش بعو قليين املسألة مر  أ رم.
 ة عيصب متن  من ا جيال،  ناك عيصٌب ال متن  من ا جيال. قه آ ع

 آؤاح: ما  ة  
  ." ً َْ َّْ خِ  ا ُ رَ تَْ بَ بَ الْ "ج ا : 

كصن والد ال ه،حم،ب هلا  صرتان: أن ت ،التي ال َذَنَب لهااُول البترا ، وهي: 
 ال ه،حم،ب هلا من أ ين اخللقة،  كقا ُ لهقد.
 ص القل أيئ   ا ر ع ار  املونف  وأن يكصن هلا ه،حم،ب ولكنُه ُقطه ، ف ا

 ،أ ا لص ُقطه ، أو مفهصم ع ارته: أن ال  ال اها ُقطه  ه،حم، ها،  ة هلاتعا : 
زئ البترا  ُنه جعَ الم ه،حم،ب ولكن لص ُقطه  ه،حم، ها، أ ا ال جُتيئ أليي كقل   

لص كان و و قا مفهصم ع ارته، ولكن املق ب يف ا قناي واملن هل: أحمه أيئ  خَّْ ً 
مقطصعاا، أن ال  ال آصال كاحمد ب ال  لقةا، أو كان ه،حم، ها مقطصعاا، فإ ا ال أيئ 

 و قا ليي عي اا ماحمعاا من ا جيال، والهلل  حمعم.
 اللاليت، أو حمعم اللان من العيصب الد ال متن  

 وهي التي لم ُيخَََّ لها قرن أصاًل ما لها قرن. :"ا ُ مى  َ والْ "
ُنه سبَ معنا أنه إذا ذهب أَثر قرنها أنها ال كصن  لقةا؛ و نا ال بو أن ت

َّه  .ت زئ فضاًل عما ل  ذهب قرنهاَ 
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 اللاليت 
 اخلوة حمصعان: ." ب  ٍ مَ  غيرُ  يٌّ صِ وخَ "
ره؛ خصيه م ب  ه -1  ان، ُقطه  القكر واخلوي ،بعن ُقِطعت خصيتاه وَذ

 ان. و وٌة جم صب  قا اخلوة اجمل صب القل ُقطه  منه القكُر واخلوي
الذي ُقِطا منه الخصيتان فْر دون : الخصي غير الم ب   ه -2
ر  فهقا أيئ، اخلوة أيئ بشرط أال يكصن جم صباا يعا مقطصي القكر. ،الَذ

 الراب  
أن يق ب  اها ه ب من القرن اما ." ِ صْ من النِّ  َ  قَ أَ  اه طْ ه قَ نِ رْ ه أو قََ نِ ذُ وما بعُ "

النوف، اها فسرحما العط ال بأ ا الد أكلر من النوف، أو أقين من النوف أو 
ه ب من قر ا أكلر من النوف،  ار عنوحما عرفنا حكم الد ه ب من قر ا 

 أكلر من النوف.
بقةَّ عنوحما النوُف وأقين منه، املؤلف  رَّ  بأحمه اها ه ب أقين من النوف 
أيئ، باقة عنوحما مسألة آكد عنها، و ة ماها  النوف، واملق ب: أن النوف 

 ئ، ما مل يي .جمي 
 و ا ر ع ارته  نا: أن النوف ال أيئ، ولكن املق ب أحمه جميئ.

َِ قائمً "  ."و)الس نىُ ( َنْحُر اُِب
 ا ن  فة الن ر والقبهلل. 

 يس  ب الن ر لإلبين، وتكصن قاحل ةا معقصلةا يو ا اليسرم. ،نحر اُبَالن ر: 
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  ُْ َِ قائمً  َمْع  ." هاُدها اْلُيْسَر  فَيْطَعنُ ً  يَ ل"و )الس نىُ ( َنْحُر اُِب
 آؤاح: فيطع،ُنها عنوك ُل طد بضم العني وال بف  ها 

 جصاب: ف هلل العني.
القل أهكره يف ]املقن [ أحمه قاح بضم العني، وعنوحما الطعن له معنيان: طعٌن 

 حسٌة، وطعٌن معنصل، طعن بالكالم، والطعن بالرمهلل وحنصه.
 يقصح:  قا املقن  لإلمام/ ال علة 

ن قصله "فيطعنها" يطُعُن بضم العني وف  ها، بالقصح وباهللربةه، لكن اأكلر: يطع، 
 بف هلل العني يف القصح، وبض ها يف اهللربة وحنص ا.

يعا علل كين حاح اهاا  قا جاحلٌي و قا جاحلي، ولكن حمقصح اأكلر ماها  أحمه 
 يف  قا املصل  القل  ص الطعن باهللربة أن يكصن: يطُعن.

 قاح:
َِ والصْدِر" افيطعُنه" َِ الُعُن  .باْلَحْربَِ  في اْلَ ْهَدِة التي بيَن َأْص

ها من رآها.: ال هدة التي  بين أصَ العنَ والصدر، ومثَ هذه اُم ر يدَر
َرها، وَي  ُز َعْكُسها"  .." وَيْذَبُح َغيَْ

 فالسرنَّة يف ا بين الن ر، ويف غي ا الد  ة ال قر وال نم: القبهلل.
 ."هاسُ كْ عَ    زُ ويَ "

 ان عكي فقبهلل ا بين، وحنر ال قر أو ال نم أجيأ هل .
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 ."" ول َ  هذا من َ  ، الَّهمى رُ بََ َْ أَ  واهللُ  اهللِ  " باسمِ  ويْ لُ "
يس  ب أن يقصح عنو القبهلل أو الن ر: بسم اهلل، و قا وجصباا، وآيأش 

 ال وريهلل بصجصبه يف أل مصل   يف باب اليكا  ان شال اهلل.
 فهقا اآ   اباا، ال وجصباا. ."ول َ  هذا من َ  الَّهمى "وأما "اهللُ أكُم 

عنوحما اهللالة اأو، و ة  آؤاح: من القل ي ص، القبهلل  قاح املونف 
 اأفضين:

 ."هاا صاحبُ هَ الى  َ تََ ويََ "
 الحال  الثاني  وهي جائزة.و قا  ص اأفضين: 

 ."هادُ هَ شْ ا ويَ مً َِّ سْ مُ  َُ َِّ  َ أو يَُ "
حلي ، اهللالة اللاللة ومل يقكر ا املؤلف وُعرهفد من  قه اهللالة اللاحمية و ة جا 

، لص وكين همياا، قالصا: لص وكين همياا  هللَّ وُكرهه.  مفهصم كالمه: ما لص وكين غي مسلم 
تصكيين القمة فيها، أما غي القمة فال توهلل هبي  ه، يعا اليهص ل والنوران 

 ال توهلل هبي  ه، حمعم.
 انتَْ إل  وقت الذبح:

القبهلل، و  ر وقد القبهلل، عنوحما أوح الصقده و  ر الصقد، عنوحما أوح وقد 
 ووقد الكرا ة، وقضال ا بعو  رول الصقد:

رُه بْ له:  أما أول ال قت فَذ
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 ."العيدِ  صالةِ  بعدَ  الذبحِ  تُ قْ ووَ "
اهاا أوله بعو  ال  العيو، طيب ان مل يكن  ناك  ال  عيو  أ ين ال صا ل 

، املوينة ليي عنو م  ال  عيو   ف ا حك هم  كيف يعرفصن وقد القبهلل، ملالا
 قاح:
 ."هرُ دْ أو قَ "

 فيقورون بقور  ال  العيو، وأما   ر وقد القبهلل، فقكره بقصله:
 ."هبعدَ  وي مينِ " 

 قا   ره ا، يصمني بعوه، يعا يصمان بعو يصم ماها  بعو يصم العيو، يوي 
ن عن غي واحو  م: -رمحه اهلل-جم صي أيام القبهلل ثالثة أيام، قاح ا مام أمحو 

 فعياف الذبح  ال  : الو ابة،
 يصم العيو، ويصمان بعوه.

 أما اليصم اللاليت من أيام ال شريق: فال أيئ فيه القبهلل علل مع  و املق ب.
وبعض أ ين العلم يقصح أيئ، لكن املع  و: أحمه ال أيئ، و قا  ص الو يهلل 

بال حما  ، والف صم يفيف مق ب اهللنابلة وان كاحمد املسألة فيها  الٌف مشهصر
 علل اجيال القبهلل يف اليصم اللاليت، يعا من أيام ال شريق.

 وأما وقت الكراه  فْال:
 ."في ليَِّتهما هُ رَ كْ ويُ "
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حمعم، ُيكر،ه يف ليل ه ا، يعا ُيكر،ه القبهلل يف الليين، الليين القل عنوحما القبهلل 
، أما ليلة العيو  ال وليل ني ثالثة أيام وليل ان، وال ثالثة أيام بلياليها  ال ثالثة أيام

 أيئ أ الا فيها القبهلل.
ن لكن الليلة الد تلة العيو، الد  ة الليلة اأو، من ال شريق، والليلة اللاحمية م

 ال شريق، أيئ م  الكرا ة.
 وأما اها  رل الصقد فهين يُقضل   قاح:

 ."هبَ   واجِ ضَ قَ  فاتَ  ف نْ "
وجب قضاله، وعنوحما قاعو  يف  اها  رل الصقد وكان عليه هبهلٌل واجب، 

أ صح الفقه مق ب اهللنابلة، يقصلصن: ان القضال أب باأمر اأوح، وال يف قر 
ا، أمر  جويو، وآ ق معنا تط يق هلا يف )باب  وقة الفطر( وال ليي امللاح القل 

 هكرحماه   وقة الفطر  زكا  الفطر 
  عليه القضال وال الأحمه اها مل خيرجها يف يصم العيو، ف ربد الش ي عليه 

 القضال، حمعم.
 آؤاح: و ين حنن مطال صن بالوليين علل وجصب القضال 

 جصاب:  قه مسألة  الفية:
 ين يطالب بالوليين  وال اأ ين أن القضال أب باأمر اأوح وال يف قر ا، 

 أمر  جويو 
 جصاب: 
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ال  مع  و مق ب اهللنابلة يف اأ صح: أن القضال أب باأمر اأوح، وال حي
ا، أمر جويو، ف ين ا حمقصح: أب قضال الصاجب يف األ ية، ال حن ال ا، 

.   ليين 
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 قاح:
َه "  تْ نَ يَى عَ ، وإذا تََ  ِ يى نَِّ " ال بال َي ه حِ ضْ أو أُ  يه دْ "هذا هَ : ه لِ بَْ  انِ نَ يَى عَ تََ ( ويََ )فص
ه إن  ها ونح َ  فَ صُ  ز   ُ ويَ  منها، رٍ يْ خَ ها بِ لَ دِ بْ يَُ إال أن ها تُ بَ ها وال هِ عُ يَْ بََ  زْ  ُ لم يَ 

ها دَ َّْ جِ  بياُ ا، وال يَ ه منهتَ رَ جْ ها أُ رَ ازِ ي جَ طِ عْ به، وال يَُ  قُ دى صَ تَ لها ويََ  اَ فَ نَْ َان أَ 
 واجب ً  ه إال أن تك نَ تْ أَ زَ جْ ها وأَ حَ بَ ت ذَ بَ يى عَ به، وإن تََ  اُ فِ تَ نْ ا منها بَ يََ وال شيوً 
ََ تِ مى في ذِ   .التعيينِ  ه قب
َُ ها أَ حُ بْ ، وذَ  ه نى ( سُ  ُ يَ حِ ضْ و)اُُْ    ََ َُ عْ أن يَ  نى ، وسُ هانِ مَ بثَ   ِ قَ من الصدَ  فض
ها ِمنَ وإال ضَ  ها جازَ ب قَ دى صَ يىً  تَ وقِ ها إال أُ ََّ ََ ا وإن أَ  ال ً أَ  قَ دى صَ تَ ويََ  يَ دِ ويَُهْ 
 ا. وً يْ ه شَ َرتِ شَ ه أو بَ َعرِ من شَ  رِ في الَعشْ  ذَ خُ عْ ي أن يَ حِّ ضَ ن يُ عَّ  مَ  فُ رُ حْ ويَ 

 تعا، م علٌق أيضاا بأحكام األ ية، هكر فيه املؤلف   قا الفوين،
تعيني األ ية، وحكم األ ية، وكيفية تقسيم األ ية،   مسألة أ ق 

 املض ة من شعره وبشرته.
 أما المسعل  اُول :

 فهي التعين، وفيه مسعلتان:
 اأو،  ي ة ال عيني،    ثار ال عيني.

 أما صيغته فَّه صيغتان، قال:
 . "" َي ه حِ ضْ أو أُ  يه دْ : " هذا هَ ه لِ بَْ  انِ نَ يَى عَ تََ ويََ "

 ي عينان بقصله:  قا  ول؛ بالنس ة للهول.



1424 
 

 وي عني األ ية بقصله:  قه أل ية.
َال: فما معن  تتعين   س

جصاب: يعا اها قاح  قه أل يد ال بو أن يض ة هبا، ليي له حٌق أن 
ليه عشل عليها، ال أب عيقصح: واهلل بطلد، ما أب ل أل ة، أريو أكلها وأت

 أن يض ة هبا.
 .."" َي ه حِ ضْ أو أُ  يه دْ " هذا هَ "بْ ل: 

 طيب  ين ي عني بالنية  قاح املؤلف:
  ." ِ يى ال بالنَِّ "

فال يكفة مبهر  النية، فلص اش يد شا ا وحمصيد عنو الشرال أن  قه أل ية، 
ترج  عن  نومل ت لفظ بقصل :  قه أل يد، فإحمه ال ي عني علي  ه ها، ول  أ

 األ ية.
 و ناك أمٌر   ر، قالصا ي عني؛ و ص اها أشعر ا أو قلو ا م  النية.

 قه  ي ة ال عيني، أما  ثار ال عيني فقكر املؤلف آ ة  ثار ت تب علل كصن 
 األ ية ت عني بال عيني:
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 اُول 

 ."هاعُ يَْ بََ  زْ  ُ لم يَ  تْ نَ يَى عَ وإذا تََ  "
: ال أصز بي  األ ية بعو تعينها، اها قلد ."اهعُ يَْ بََ  زْ  ُ لم يَ " قا اأوح: 

  انًيا  قه أل يد،  ين ل  أن ت يعها بعو هل   ليي ل  أن ت يعها، 
 وال أصز ل  أن   ها، بين ال بو أن تض ة هبا، اال  ."هاتُ بَ وال هِ "

 ."منها رٍ يْ خَ ها بِ لَ دِ بْ يَُ "إال أن 
حما أريو أن ،   قاح: ال، أاش م يعا ملالا شا ا ر يوة، ويعا م صآطة السه ن

أل ة بشا    ينة ، وأفضين منها، وأحسن منها، ف عها  قه ماحل ني وال ثالواحلة 
 لاير، واش م خب س احلة لاير مكا ا أل ية أ رم، فهقا جاحلي، حمعم.

 الثال  من آ ار التعيين 
 ."هها ونح َ  فَ صُ  ز   ُ ويَ "

 فها آؤاح: يعا بعوما ت عنُي،  ين أصز أن أيَّ  ص 
 ااصاب: له حال ان:

 أن يكصن جير الوصف أحمف  هلا.
 اهللالة اللاحمية: أن يكصن جي الوصف ليي بأحمف ، فإن كان أحمف  قاح 

ان أَ ها ونح َ  فَ صُ  ز   ُ ويَ "  ."به قُ دى صَ تَ لها ويََ  اَ فَ نَْ ه إنَ 
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 وان كان بقاله  ص اأحمف   فال أصز أن أيه.
 ن الفرع الرابا من فروع تعينها بالتعيي

 ."ه منهاتَ رَ جْ ها أُ رَ ازِ ي جَ طِ عْ وال يَُ "
را  لل سلخ يقبهلل أل ي ه، فقاح: بكم تقبهلل  قاح: اهبهلل ل  ملالا خب سني 
لاير، قاح: ال أحما أعطي  اثنني كيلص من الل م، من هللم  قه الشا ، فهين أصز 
هل   ال باي ماها  جيلاا منها، بقح عصلاا يف ا شار ، فال أصز هل ، ال يعطة 

 ازره أجرته منها.ج
طل ااازر أحمه لص أع ."ه منهاتَ رَ جْ ها أُ رَ ازِ ي جَ طِ عْ وال يَُ "طيب ُعلهم من قصله: 

  ويةا، أليسد األ ية تلليت:
ثليت يُهوم، وثُليت يؤكين، وثُليت ي وول به  فلص أعطاه من ثليت الووقة أو 
من ثليت اهلوية، أعطاه أجرته علل جنب، وأعطاه شةل الايف  ويةا أو  وقة، 

 أصز 
 .ُن الممن ع ه  دفُا اُجرةااصاب: حمعم؛ 

 ومن الفروي امل علقةه بال عيني:
 الفرع الخامس، قال 

 ."ا منهاها وال شيوً دَ َّْ جِ  بياُ وال يَ "
 ال ي ي  جلوه، وال ي ي  شيئاا منها.
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 ."به اُ فِ تَ نْ بَ يََ "
 بين ين ف  به أو ي وول به، لكن ال ي يعه.

  ناك فرٌي   ر، و ص:
طرأ عليها  ،يعني طرأ عَّ  الشاِة عيبه التي تعينت للضحي  د: اها تعي

عيب، فهين أيحله أن يق ها و ة معي ة  ملين  ارت عصرال، أو عرجال، بعوما 
اش ا ا، واش ا ا   ي ة، وقاح:  قه أل يد و ة   ي ة،   طرأ ا عليها 

 العيب.
َال:  فهين أيأ، وال ما أيأ   س
 ، الص رة اُول  المسعل  لها ص رتان ج ا :

 .."تْ أَ زَ جْ ها وأَ حَ بَ ت ذَ بَ يى عَ وإن تََ "-1
أحمه اها تعيند   تعي د، جاز ه ها معي ةا، و قا الفري مفيو إًذا اُصَ: 
.  بالنس ة ملن عنيَّ

 آؤاح: وأما اها مل يعني فهين له أن يض ة هبا  
يعا عنوه أغنام، قاح:  قه أل يد،  ار عنوه مخسة أغنام، قاح:  قه 
أل يد وعينها، ف عي د  ارت عرجال، واأرب  اأ ريات   ي ات، فهين 

 أيحله أن يض ة بالعصرال  وال ما أيئ 
 ااصاب: أيئ، أليي كقل  
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 وأما ان مل يعني؛ عنوه مخسة واحو  منهن  ارت عصرال تعي د.
 آؤاح:  ين أيحله أن يض ة باملعي ة ما عني 

 ااصاب: ال أيحله أن يض ة باملعي ة.
ََ تِ مى في ذِ  واجب ً  إال أن تك نَ "  ."التعيينِ  ه قب

اهاا اها تعي د بعو ال عني ه ها معي ةا، وأجيأته م  ا ا معي ة، اال اها كاحمد 
واج ةا يف هم ه ق ين ال عيني، ك ا لص وج د عليه فويٌة، أو وجب عليه مج  مت   

يه أن ، فهنا وجب علوقهران، أو حمقر حمقراا يف القمة، قاح: هلل علةَّ حمقٌر أن أل ة
 يض ة بأل ية  آاملة  من العيب، فعنُي  قه، قاح:  الص  قه أل يد.

 ص الصجصب  نا ث د عليه من ق ين ال عيني، فل ا عني شا ا تعي د،  ين جتيئ 
َل  يْ ل: وال ما جتيئ  ال جتيئ؛  ، واج ة هتِ مى في ذِ  واجب ً  إال أن تك نَ ُنه الم

  عيني مل يي  اأمر بالنس ة للصجصب. ة من ق ين ال عيني، فهقا ال
فهص واجب علل هم ه ا رال أل ية   يهلل، أو ا رال هبي ة   ي ة، 

 واج ة يف هم ه.
، قاح:  قه أل يد،  قا ال عيني ال يعفيه بعو هل  لص أ ا تعي د؛  جال وعنيَّ

 ،  قا املقوص .ُن يْ ل: أنت عَّي  واجب صحيح  من اُول
 آؤاح: ما حكم األ ية 

ُْضِحَيُ ( ُسنى ه"ج ا :   ."و)اُْ
 اهاا ُآنَّة وليسد واج ة، و ة ُآنَّة مؤكو .
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 آؤاح: أيه ا أفضين: هبهلُل األ ية  أو الووقة بل نها  قاح املؤلف:
َُ من الصَدَقِ  بَثَمِنها"ج ا :   ."وَذْبُحها َأفض

 اقة الومال، فإر ُن الذبح في ذاته عبادةه ها أفضين من الووقةه بل نها؛ 
 ال ش  أن  قا ع ا  . تقرباا ا، اهلل 

 اآلن نعتي إل  التْسيم:
 آؤاح: كيف تُقسَّم األ ية  كيف تقسم  

 ااصاب: تقس ها ثالثاا، قاح:
0- ََ َُ  ." "وُسنى أن يَْع

  قا اللُليت اأوح.
 ."ويَُْهِدَي"-2

 ويهول اللان.
 ."ويَََتَصدىَق أَ ال ًا"-3

 حمعم، ثالثة أثالث.
 م املس  ب،  ناك اجمليئ: واحو يقصح ال، أحما أب ل اجمليئ فقط.و قا ال قسي

 آؤاح: ما  ص اجمليئ 
 جصاب:

ََّها إال ُأوِقيىً  َتَصدىَق بها جاَز" ََ  ."وإن َأ
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اها أكلها كلها متام  اال أوقية، و ص مقواٌر يعا من الل م  فةَّ علةَّ وزحمه 
 هكرحما ا حنن يف النمثم. ا ن من الورا م، أحو يرم يف الشرو  كم تساول  ما

 عاا  م ط -ال حم  ل اأوقية كم جرام–أحمه فالمْص د أيها اُخ ة الكراف: 
ك ا قلد، اهاا  أربع ن درهًمااُوقي : هكروا أوقيات، هكروا أوقيات  عويو ، 

اأوقية أربعصن  ر اا اهلل و هلل، توي كم أربعني  ر م اها لربنا ا يف ثالثة كم 
حلة وعشرين اال قليين شصل، ماحلة وعشرين جرام، فإها أكلها كلها، يوي  تقري اا ما

 قاح: بي ماحلة وعشرين جرام، يعا يطل  له تقري اا أكلر شصية من ُعشر كيلص.
: وان مل ؛ يعاوإالفإها أكلها كلها اال أوقيةا توول هبا جاز، ها" ِمنَ "وإال ضَ 

 وقية. ا، ل ن ماها  ل ن اأيُ قة منها شيئاا، أو أبقل منها أقين من اأوقية ل نه
  احم قين املؤلف ا، املسألة اأ ي  يف  قا ال اب، و ة مسألة: اأ ق من 

 الشعر، والمثفر، وال شر  بالنس ة لل ض ة، ما حك ه  
"  رِ ه"، "في الَعشْ َعرِ من شَ  رِ في الَعشْ  ذَ خُ عْ ي أن يَ حِّ ضَ ن يُ عَّ  مَ  فُ رُ حْ ويَ قاح: "

 اهللهة. يعا: العشر اأو، من هل 
ا   فره، من شعره أو بشرته، ويُيا  ثاليت و ص ماها" وً يْ ه شَ َشَرتِ ه أو بَ َعرِ "من شَ 

من شعره أو  فره أو بشرته شيئاا، فيهب عليه أن ُأس ، واملق ب يف  قه 
 املسألة كرمي، وال  رمي من املفر ات، احم قين املؤلف ا، العقيقة، قاح: فويٌن. 
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َه    "ْيْ ُ العَ  ن  سَ ( تُ ")فص
َه   ِه. سابعِ  ي فَ  حُ بَ ذْ تُ  شاةه  شاتان وعن ال ارِيَ ِ  : عن الغالفِ ْيْ ُ العَ  ن  سَ ( تُ )فص

 وال ُجُدواًل  عُ زَ نَْ ، تَُ وعشرينَ  دٍ حَ ففي أَ  ، ف ن فاتَ رَ شَ عَ  ففي أربع َ  ن فاتَ  ف
ُُ مُ كْ وحُ  ،هامُ ظْ عَ  رُ سَ كْ يُ  ا  ، والفٍ في دَ  كه رْ فيها شِ  ئُ زِ  ْ إال أنه ال يُ   ِ يَ حِ ضْ هاَ 
 .تيرةُ وال العَ   ُ َرعَ الفَ  ن  سَ تُ 

 الذبيح  التي يذبحها اُ : حك ها  قا  ص، ما حكم العقيقة  ُآنَّة، و ة
 .عن الم ل د

  قا عو  ا، عن ال الم شاتان، وعن ااارية شاتان"  "عن الغالفِ 
اهاا عن القكر شاتان، وعن اأحملل شا ٌ واحو   قا العو ، " شاةه  "وعن ال ارِيَ ِ 

 تعا، أربعة أوقات.  الصقد فقكر املؤلف أما 
 اليصم الساب .ِه" سابعِ  ي فَ  حُ بَ ذْ وتُ اأ ين: " 

آؤاح: وكيف حمعرف اليصم الساب   اها ُولو املصلص  يصم الس د الو ا ، ف   
 حمقبهلل العقيقة  يصم ماها  يصم الس د أم أحو أم اثنني  

القا م   بهلل يصم الس د: يصم آ  ! ما ا  لفنا يصم آ  ،  ص ولو الس د، حمق
 أم حمقبهلل يصم اأحو  أم حمقبهلل يصم اا عة  

 اا عة أحسند، أحسند يصم اا عة؛ اهاا يصم الصال   ىسصب،  اُجاب :
 السؤاح: وان ُولو يف الليين، فالليلة ت    اليصم السابق أم الالحق 
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ة الس د، لااصاب: اليصم الالحق، الليين ي    اليصم الالحق، والهلل  فإها ُولو لي
حمقصح: كأحمه ُولو يصم الس د، فُ قبهلل يصم اا عةه، اهاا ُولو ليلة الس د، حمق ها يصم 

 اا عة. ما تيسر حمق ها اليصم الساب  م  حمقبهلل 
 اا عة الد بعو ا.  "رَ شَ عَ  ففي أربع َ  ن فاتَ  "ف

 اا عة اللاللة الد بعو ا. " وعشرينَ  دٍ حَ ففي أَ  "ف ن فاتَ 

ط عاا بعو هل  اها ما ُه د، ال يف الساب ، أم يف الراب   "ُدواًل جُ  عُ زَ نَْ "وتَُ 
 عشر، أم يف اهللا ل والعشرين، يق ها يف أل وقد  بعو هل  م  ما تيسر.

يف األ ية فيها  فة  ا ة باأل ية، و ة: أحمه ُيس  ب يف األ ية  
، ااووح:   ُيكسر ال يعا أن يقطعها من املفا ين، ،هي اُعضا أن تُنيي جووالا

العمثم، قاح: تُنيي جووالا من اأعضال، تُنيي كين عضص، أم ُيكسر عمث ها، فال 
 ُيس  ب كسر العمثم، فإن كسره أجيأت أم ال  أجيأت،  قا اآ   اب.

 قاح: وحك ها  يعطينا قاعو  ا ن، يف باب العقيقة. 
ُُ مُ كْ وحُ و ص قصله: " ا قة ترج  لعقياهاا كين ما مل يُقكر من أحكام ا"  ِ يَ حِ ضْ هاَ 

ن اجمليئ يف العقيقة  حمفي كالم األ ية،  فيه ا، أحكام األ ية، ف ا  ص السه
آؤاح   ر: ما  ة العيصب املاحمعة من اجيال العقيقة  حمفي الكالم السابق، طيب 
 اآ لىن من  قا اآ لناٌل واحو، خي لف فيه حكم األ ية عن العقيقة، و ص  

أصز الشرك ال ُأيئ الشرك يف العقيقة، و  "فٍ في دَ  كه رْ فيها شِ  ئُ زِ  ْ "إال أنه ال يُ 
 يف األ ية  أصز  
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 السؤاح: ما معىن الشرك  يق ها ل ي اهلل  
ااصاب: االش اك، فاأل ية قلنا: احمه أصز يف األ ية أن يكصن ماها  يف 

كصن تال وحمة الصاحو  يش ك آ عة، أما العقيقة ال، اها ه د العقيقة؛ فال بُوَّ أن 
والقبهلل ل ي اهلل فهقا   الوة، ما ينف  فيها االش اك، وأما الشرك باهلل 

 شرك يف العقيقة أم يف األ ية  كله ال أصز حمسأح اهلل العافية والسالم. 
  وهي ذبيحتان:  هكر بعض القباحلهلل اأ رم وبني حك ها، 

ولو  ح ما جتيب، أو نحر أول ولد الناق الفرع : ، " ُ َرعَ الفَ  ن  سَ وال تُ "-1
حمق ه،  ين ُآنَّة  ال ما  ة ُآنَّة، مكرو ة  حرام  ال ُآنَّة وال مكرو ة،  قا 

 املق ب. 
ا ال ، قاح ال هصش: وال ُيكره، يعذبيح  رجب" وما العتيرة  تيرةُ وال العَ "

يس   ان وال ُيكر ان، فليسا من اأمصر املشرعة، وال من اأمصر امل نصعة؛ بين  ص 
 أ ين، و ص ا باحة. بال  علل ا

تعا، ا،   ام ك اب الع ا ات، أو   ام قسم    احم قين املونف 
الع ا ات و ص ك اب ااها ، وحنن حمريو أن حمنهيه اليصم ان شال اهلل؛ أجين أن 
يكصن شروعنا يف املعامالت بعو ا جاز ، ا جاز   الص، حمعطيكم يعا اجاز ، 

 بعو ا جاز  بورو  جويو يف قسم حم صقف عن الورو،   حمرج  ان شال اهلل
 املعامالت من ]زا  املس قن [. 

 "هادِ  ِ الْ  َتا ُ : "قاح 
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َال:   ااها  أوالا ما  ص ااها   ااها  له معنيان: معىنا عام ومعىنا  اص.س
 . ج ا : فالمعن  الخاص لَّ هاد: ه  قتال الكفار خاص ً 

 ق اح كفار   ص ااها ُ 
  

 فرض كفاية  ولكن زا ُ 
   

:  كم ااها ، وااها  يكصن تار ا فرض كفاية ، ويكصن تار ا فرض أواًل بوأ 
 عني ، ويكصن تار ا ممنصعاا وىرماا، ف   يكصن فرض كفاية . 

اية  اهاا اأ ين أن ااها  فرُض كف "فاي ٍ َِ   ضُ رْ ، وه  فََ هادِ  ِ الْ  َتا ُ   قاح: "
إذا قاف به من ض كفاية   قا  ص اأ ين، واالآ لنال ما عواه، وما معىن فر 

  .يكفي، سْر اُ م عن الباقين، وإن لم يْم به من يكفي أ م ا جميًعا
: يكصن فيها ااها  فرض عني، وهكر املؤلف ثالث حاالت، الحال  الثاني وأما 

 يكصن فيها ااها  فرض عني  ما  ة  
  قه:  ه"رَ ضَ ( إذا حَ بُ  ِ و)يَ "

إَِذا ﴿وف، تعني عليه وال أصز له الرجصي، : اها حضر اجملا و الالحال  اُول 
ِينَ ٱلَقِيُتُم  ْ زَۡحٗفا فَََل تَُولُّوُهُم  َّلذ ۡدبَارَ ٱَكَفُروا

َ
]سورة  ﴾١٥ ۡۡل

 . [51األنفال:
 يخ  ويف بعض الُنسخ "أو حضر" أشار هلا الش "وٌّ دُ ه عَ بَّدَ  رَ صَ أو حَ : "الثاني

 الطالب: ال.
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وٌو" بلوه عوو، أو حور بلوه عيف بعضها حور، ويف بعضها حضر، "حضر 
 نزل العدو في بالدهواملعنيان   ي ان، حضر يعا: 

 حميح العوو يف بال هأو 
 

  

  أق ين وال عقر علل جها ه
  

 قه  صر ، و صر ٌ أ رم أن ال ينيح، ال يو ين ال لو ولكنه حيا ر ال لو، ففة 
ر، أو هل  ا  اتني اهللال ني يكصن ااها  فرض عني  علل أ ين هل  ال لو اث

 ال لو القل حضره العوو.
 آؤاح: وال لو  نا ما املقوص  به  يعا ما ال لو  

جصاب: ال لو يف عرف الفقهال ال يُقوو به ملالا تقصح: الوولة ملالا م امية 
اأطراف، وااا املقوص  بال لو ملالا لص حميح العوو بأ ين املوينة الفالحمية وجب علل 

 ملقوص  بال لو.أ ين تل  املوينة،  قا ا
وقو ي عني علل غي م اها عهي أ ين ال لو عن  فعه، واال فاأ ين أحمه أب  

علل أ ين هل  ال لو القل حميح به العوو، و قا املعىن لل لو  ص حمفي املعىن القل 
َّهم الص فهُكر يف ك اب الويام، "  ص حمفي "؛ و وإذا رآه أهَ بٍَّد لزف الناسَ 

يام ل يف باب قور الوال  اها فارل عامر قري ه أو  معىن ال لو القل يقكره الفقها
 قصمه. 

عا قاح ان اآ نفر ا مام؛ ي" ه اُمافُ رَ فَ نَْ تََ أو اسْ : "الثال  من حاالت التعين
ْنِفْرُتْم فَاْنِفُروا»: الن   ام، فإها اآ نفر ا م «َوِإَذا اْستَُ

 واالآ نفار قو يكصن اآ نفاراا عاماا، وقو يكصن  ا اا.
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أن يدع  اُماف )إماف المسَّمين، ولي اُمر، السَّطان( أن في العام: فالن 
َ قادر َّهم لَّ هاد، في ب عَّيهم جميًعا عَّ َ   .يدع  الناسَ 

؛ فيقصح: يا فالن ا رل ا،  وقو يكصن االآ نفار  ا اا بشخص  أو بنصي 
ااها ، فيهب عليه أن خيرل، وقو يكصن  ا اا بنصي، فيقصح: كين من بلغ السن 

 لفالحمية، أو اأو اف الفالحمية فليخرل ا، ااها ، في عني علل من هكر م.ا
َال: مت  يك ن ال هاد ممن ًعا  هكر املؤلف أن ااها  يكصن فرض كفاية،  س

 ويكصن فرض عني ، وهكر يف مصل     ر أحمه يكصن ممنصعاا،
 ااصاب: و ص هكره يف مصلعني: 
 مْ هُ عَ  َ فْ ال أن يََ ه، إإال ب ذنِ  الغزوُ    زُ وال يَ املصل  اأوح يف قصله بعو قليين: "

َ " وهكره يف مصل     ر، و ص يف قصله: "هبَ ََّ ََ   خاف نَ يَ  وٌّ دُ عَ  ان أب اه وإذا
 "، وآنأش هلا يف مصلعها. ماهِ نِ ذْ  ا إال بعً    طَ تَ  دْ  اهِ لم يُ  نِ يْ مَ سَِّ مُ 

، مسَّمينللزوف الثغ ر وحراس   غ ر اوالرباط ه : احم قين املؤلف ا، الرباط، 
والرباط أقله آاعة، لص يعا ه ب فرابط يف ث ر من ث صر املسل ني ملو  آاعة، 
حوين له فضين الرباط، لكن متامه وليي املقوص  ب  امه يعا أكلره، ال؛ وااا 

 ُيش ه قصهلم: أ ىن الك اح. 
 . أربع ن ليَّ " باطِ الرِّ  مافُ وتَ "
 آؤاح: ليلة عنوك أم يصماا      

 جصاب: ليلة. 
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 آؤاح: ليلة! ويف بعض النسخ  
 جصاب: ما أشار. 

آؤاح: ما أشار أل حمسخة  أشار ليلة ويصماا   ة علل كين حاح  ة النسخة 
املط صعة املشهصر  القوأة، أ ا يصماا، ولكن حمسخة الشيخ م قنة، فعلل كين حاح 

 متام الرباط أربعصن يصماا أو قين: ليلةا. 
 ليي معناه أكلره.  وقلنا لكم: معىن متام الرباط  نا،

 : و ة حالٌة يكصن فيها ااها  ممنصعاا ما  ة  المسعل  الثالث 
ان أب اه مُ " ان له أبصان اها ك ما"هِ نِ ذْ  ا إال بعً    طَ تَ  دْ  اهِ لم يُ  نِ يْ مَ سَِّ وإذاَ 

مسل ان، فأرا  ااها ، فااها   قا اما أن يكصن جها اا تطصعاا أو جها اا م عيناا، 
قا  ال يُع م فيه اه  ا، وأما ااها  ال طصي فال بُوَّ من اه  ا؛ وهلفااها  امل عني

ان أب اه مُ  قاح: " وُعلم منه أحمه  "؛ماهِ نِ ذْ  ا إال بعً    طَ تَ  دْ  اهِ لم يُ  نِ يْ مَ سَِّ وإذاَ 
لص كان أبصاه غي مسل ني مل يُع م اه  ا، وُعلم منه أحمه لص كان ااها  م عيناا مل 

 يُع م كقل . 
ا، واج ات ا مام، أو أمي اايش، أو ا مام،  احم قين املونف   

 فقكر عو  أمصر: 
 أكو من ي فقو اايش، وي "سيرِ مَ الْ  ه عندَ شَ يْ جَ  اُمافُ  دُ ْى فَ تََ ويََ : "أواًل 

 جا يي ه.. وما ا، هل . 
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، اايش أن  من يكصن بقاؤه لرراا علل " َ جِ رْ مُ والْ  لَ ذِّ خَ مُ الْ  اُ نَ مْ ويَ : " انًيا
 ". َ جِ رْ مُ والْ  لَ ذِّ خَ مُ الْ  اُ نَ مْ ويَ قاح املؤلف: "

 من املخقح ومن املرجف  ما الفرل بينه ا  ما الفرل بني ال خقيين وا رجاف   
 ال خقيين: ال  طيم، وا رجاف  

، يقصح: أحم م لعفال، وما تقورون أن يُزهد في ق تهمالتخذيَ: ااصاب: 
ره ق ة العدوتن ورون،  قا  قيين،   ي، يقصح: ترم العوو جيٌش عمثيم، وك، وَذ

 وما يف أمين،  قا ارجاف، اأوح  قيين، واللان ارجاف. 
يعا  .الذي يُفند الناس عن الْتال، ويزهدهم فيهالمخذل: قاح ال هصش: 

ملين ما قاح، يي و م يف ااها ، واملرجف: القل يقصح:  لكد آرية املسل ني، 
 . و كقا. وما هلم مو  وال طاقة والعوو عمثيم.

  احم قين ا، مسألة  قو يسصقها ا مام، قرار قو ي خقه ا مام ق ين ااها ، وقرار 
   ر قو ي خقه ا مام بعو ااها ، أما ما ق ين ااها . 

عا ا ن اها ه ب ي "سِ مُ خُ الْ  بعدَ  اَ ه الربُ دايتِ في بِ  ََ فِّ نََ وله أن يَُ فقاح: "
، ا مام يريو أن يرآين آرية تس ق ا مام ا، ااها ، ه ب اايش ا، ااها 

اايش ملين االآ كشافية، فيعطة هلم ميية و ويوة، ما  ة  ينفلهم، زيا   
يقصح: أحم م لكم، القل يطل  يف  قه السرية، لكم زيا   علل آه كم من ال ني ة 
ماها  لكم زيا   الرب ، الرب  بعو اخل ي، بعو اخل ي آيأش معنا قليين ان شال 

 احلم، أن مخي ال ني ة  قا، ال يقسم علل ال ااني،  قا ُيس لىن ويُقسماهلل يف ال ن
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مخسة أمخاو آيأش هكر ا، لكن الرب   قا بعو ا رال اخل ي القل خيرل عن 
 ال ني ة، و ص يف الرجعة ممكن ي خق ا مام قرار. 

، عو اخل يبعو ما رجعصا، يرآين آرية وهلا اللليت به" بعدَ   َ الثَُّ   ِ عَ جْ وفي الرى "
فاأو، يكصن هلا الرب ، واللاحمية هلا الرب  بعوه، يعا بعو اخل ي، و قا أمٌر لإلمام 

 أن ي خق  قا القرار، يعا املؤلف هكره بوي ة ا باحة. 
   احم قين ا، واج ات اايش، فقكر ثالث واج ات 

 .ه"طاعتُ  ال يشَ  فُ زَ َّْ ويََ قاح: "
اهللنابلة، وهكر ابن قوامة..  : طاعة ا مام، وك ا هكر الفقهال عنوحماأواًل 

وغي م من أ ين العلم، قالصا: ان ااها  من اأمصر الد مرجعها ا، ا مام، فال 
 بُوَّ من طاع ه. 

 الوم معه.  ،مَعه" "والصبرُ  : انًيا
ات، أو يف  اهاا اللاليت اآ ئقاحمه يف كين القرار  ه"إال ب ذنِ  الغزوُ    زُ وال يَ : " الثًا

والقرارات الد ت خق يف ال يو، ال يوهلل أحو أن ي،ف ئهد،  كين يعا ا جرالات
علل ا مام؛ فيهة واحو من راآه يقصح:  هم، وواحو يقصح: حمطل ، واحو 

 يقصح: مة، ال؛ ال أصز ال يو اال بإهحمه، اال يف حالة و ة  
مان  أاال اها فاجأ م العوو، واحو يف ه"بَ ََّ ََ   خاف نَ يَ  وٌّ دُ عَ  مْ هُ عَ  َ فْ إال أن يََ "

اهلل، جاله شخٌص من اأعوال، يريو ق له، يقصح له: احم مثر حمرو  حمس أهن ومي   
 وذان.فحينوٍذ يدفع ن وال يُمكن االستال أكن، ففاجأ م عوٌو خيافصن كل ه؛ 
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 تعا، ا، ال ني ة، فقكر يف ال ني ة:   احم قين املؤلف 
: مبهَّ مُتل  ال ني ة     أوالا

  : من  م أ ين ال ني ة  
  : كيف تُقسم ال ني ة  
  : االش اك يف ال ني ة  

  : حكم ال لصح من ال ني ة  
  : كيف ي ورف م  اأرالة امل نصمة 

 : مل  ال ني ة، مبهَّ مُتل  المسعل  اُول 
ر  االآ يالل اهاا مبه "الحر ِ  عَّيها في دارِ  باالستيال ِ  نيم ُ الغَ   ُ ََّ مْ وتُ " 

لل االآ يالل عليها يف  ار اهللرب، وال ي صقف ملكها ع عليها فإ ا مُتل ، مبهر 
 الق اب ا، بلو ا آالم؛ وهلقا لص رأم ا مام قس  ها يف  ار اهللرب  هللَّ هل . 

 آؤاح: من  م أ ين ال ني ة  
 .تالِ الِْ  َِ هْ من أَ  قع َ ال َ  دَ هِ شَ  نْ مَ وهي لِ جصاب: "

 اهاا أ ين ال ني ة: من اج    فيه شرطان:  
 يكصن قو شهو الصقعة، الد  ة املعركة. : أن اُول
 : أن يكصن من أ ين الق اح. الثاني
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واملقوص : أن يكصن من أ ين الق اح، ال أحمه قو قاتين، فقصلنا: من أ ين الق اح، 
 ، س عنده العاجز الذي مثاًل خر  وليالَزِمن: خُيرل املرأ ، خُيرل من  الو  ملالا

يُو ين من كان من أ ين الق اح، و رل ؛ فهؤالل ال يو لصن، و قدرة عَّ  الْتال
م  اايش، لكنه مل يُ اشر الق اح؛ فإن له اهللق من ال ني ة، آصال قاتين أو مل 
يُقاتين، فلص  رل م  اايش، وقالصا: أحمد وقد ملالا اآ يهلل ا ن يف أوح النهار، 
وتنيح يف   ر النهار، وجالت اأوامر علل حنص من هل ، ف وين االحم وار ومج  

حلم، ق ين أن ينيح، وق ين أن يشارك، فهين له حٌظ من ال ني ة  ااصاب: حمعم؛ ال نا
 آصال قاتين أو مل يُقاتين.  ُنه شهد ال اقع  من أهَ الْتال،
 آؤاح: كيف تُقسم ال ني ة  

جصاب: حم وأ أوالا باخلطص  اأو، يف قس ة ال ني ة، املؤلف ما هكر أوح  طص ؛ 
نح  وه : ما عَّيه من متاًع و فله آل ه، و ة: ا رال السلب، من ق ين ق يالا 

، كقل  اها اح ال مج  ال ني ة وحفمثها ا، أجر ، فإحمنا حموف  اأجر ،   اها  ذل 
: من  لنا علل القور، أو  لنا علل القلعة  ، فقاح ملالا كان ا مام قو جعين ُجعالا

 وين ففله  قه ااارية، أو من  لنا عليهم فله ملالا  قه الس يكة، أو له كقا، 
 قا املقوص ، يعا  ح  قا الشخص وعرف أن حُيقق املطلصب، حمقصح:  قا 

 الشةل القل ُوعو به خُيرل ويُعطل له. 
 ي قل عنوحما بعو هل  ال ني ة، ماها حمون  فيها  

خُيرل  ُس"مُ خُ الْ  َر ُ خْ فيُ : ": خُنرل اخل ي، قاح املونف أول شي 
، كم   قة من ال ني ة مخسة مالينياخل ي خُيرجه ا مام، يعا عنوحما حمف ض امل
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خنرل  مليصن، مليصن حنطه علل جنب حمعرف ماها حمفعين فيها، بعو شصل حمقكر 
لكم، اهاا  قا خُيرل اخل ي، حمقكر ا ن،  قا اخل ي يُقسم مخسة أمخاو، املليصن 

يف ك ابه يف   قه الد طلعنا ا حمقس ها مخسة أمخاو، الد هكر ا اهلل 
ْ ۡعلَُمو  ٱ۞وَ ﴿قصله:  ِ ُُخَُسهُ  ا نذ ّلِِلذ

َ
ءٖ فَأ ِن ََشۡ َما َغنِۡمُتم م  نذ

َ
 ﴾٤١َولِلرذُسوِل ۥ أ

؛  قا اخل ي اأوح هلل وللرآصح، أين ُيورف  يف مواحل [٤١:سورة اۡلنفال]
 املسل ني، حمضعه يف بيد املاح، يضعه ا مام يف بيد املاح، ويورفه يف املواحل. 

ْ ٱ۞وَ ﴿اللان:  نذَما غَ  ۡعلَُمو ا
َ
ِ ُُخَُسهُ أ نذ ّلِِلذ

َ
ءٖ فَأ ِن ََشۡ ِل َولِلرذُسو ۥنِۡمُتم م 

؛ و م: بنص  اشم وبنص املطلب، [٤١:سورة اۡلنفال] ﴾٤١ لُۡقۡرَبى ٱَوَِّلِي 
مليصن يوي منها ماحل ني ألف ولعنا ا يف مواحل املسل ني، ماحل ني ألف ل ا 

  اشم وبا املطلب، آصال غنيهم وفقي م كلهم. 

؛ واملقوص  بالي امل: الي امل [٤١:سورة اۡلنفال] ﴾٤١ ۡۡلََتىَمى ٱوَ ﴿اللاليت: 
الفقرال، وليي مطلق الي امل، لص عنوحما ي يم وارث من أبصه مخسني مليصن، مة  

 ك ان حمعطيه  ال؛ يُعطل الي امل ماها  الفقرال. 
 الراب : املساكني. 

 اخلامي: أبنال الس يين. 
ا هكرحماه ه ماحل ني ألف لاير، ماحل ني ألف مميوي يف ملالنا: كين  نف من  ؤالل ل

 ق ين قليين. 
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قو يقصح قاحلين واحو آأح قاح: ما الفاحلو  اها قلنا: الي امل الفقرال، وحنن حمقصح: 
أ الا يف آهم ماها  لل ساكني  حمقصح:  ؤالل هلم ووص  اص هبم، ماحل ني 

،  ألف، يعا املساكني ي يامحصن علل املاحل ني ألف، يطل  حمويب املسكني ملالا
حمعطة كين مسكني يأ ق ملالا ماحلة لاير، ملالا جيو  لكن  ؤالل الي امل  ار هلم 

 قوٌر ووص هبم. 
بعو ما  رجنا اخل ي باقة عنوحما ماها  كم باقة  أربعة اأمخاو، أربعة مليصن 

، كيف يُقسم     ملالا
 مه هْ   سَ  ال  ُ  سِ ارِ ولَّف مه هْ سَ  َِ ، لَّراجِ  ِ مينِ باقَي الغَ  مُ سى َْ  م يَُ قاح املونف: "

 .ه"سِ رَ لفَ  همانِ له وسَ 
اهاا باقة عنوحما أرب  ماليني، ملالا وعو  املقاتلني علل آ يين امللاح: ماحلة فارو  

َ عَّ  الفرسوماحلة راجين، ماحلة  صح: ، وماحلة يقاتلصن علل أقوامهم، حمقفارس: يُْات
 َّ الذي يُْاتَ عالراجَ: حمعطة كين واحو منكم آهم، القل علل اأقوام، 

، حمقصح: ل  آهم، والقل يقاتين علل الفرو له آهم، وللفرو آه ان، قدمه
 ار عنوه كم  ثالثة أآهم، كم جم صي اأآهم  ماحلة فارو  قه ثالواحلة آهم، 
وماحلة راجين  قه ماحلة آهم، كم اجمل صي  أربع احلة، حمقصح: السهم له من املليصن 

عنوه آهم يس  ق عشر  أرب  ماليني باقة، كم له  عشر   الف، اهاا القل 
 الف، القل عنوه ثالثة أآهم يس  ق كم  ثالثني ألف،   احم قين املؤلف ا، 

 مسألة االش اك يف ال ني ة. 
 ".ِنمَ يما غَ ه فَ نَ شاِر ، ويُ تْ مَ نِ فيما غَ  راياهُ سَ  ال يشَ  كُ شارِ ويُ فقاح: "
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 الا السرايا الد تُرآين ق ين وبعو، قو يكصن عنوحما جيش أآاآة، ويُرآين مل 
آرية هلقا اهللون، تُرآين آرية  نا،  قه السرايا غن د،   ص بال ني ة الد 
غن  ها، أم تو ين يف غني ة اايش  تو ين يف غني ة اايش،  ؤالل آرية راحصا 
غن صا، واايش يف أثنال هل  غنم، حمقصح: يشارك اايش آراياه في ا غن د، 

 ويشاركص م في ا غنم، كلها تسي غني ة واحو . 
  احم قين ا، ال لصح، ال لصح من ال ني ة ال ش  أحمه ىرم، ولكن كيف يُعاقب 

أن يعخذ من الغنيم  شي  فيكتمه، أو يعخذه الغَّ ل ه : ال اح من ال ني ة  
 ،  قا  ص ال لصح، ف ا عقصبة ال اح  لنفسه دون انتظار الْسم 

َّ  َُّ حْ رَ  قُ رَ حْ يُ  نيم ِ ( من الغَ ال  غَ و)الْ قاح: " ه تعييراا و قا رل رحله كلحيُ  ه"هَ 
 وجصباا، حُيرل وجصباا، رحله كله، يعا أغراله وم اعه كله حُيرل، اال ثالثة أشيال: 

 السرا  ال حُيرل.  "إال السالحَ " -1
 املو ف ال حُيرل.  " َ حَ صْ مُ والْ " -2
ل ما فيه رو ، عنوه ملالا فرو، عنوه شةلٌ فيه رو  ال حُير  "حه وْ وما فيه رُ " -3
، واها حرقص ا باقة يف شةل ما اح ل، بقة بعو اهللرل أشيال وأغراض تكصُن هل 

 له، ما مل تأكله النار فإحمه يكصن هلي 
ا، ف ا    احم قين املؤلف  ا، امل نصم من اأرالة، اها ف هلل املسل صن بلوا

اهللكم يف  قه ال لوان  حمقصح: ال لوان الد تُف هلل، اما أن تُف هلل عنص ا بالسيف، أو 
 ف هلل  ل اا، ويف  صر  ثاللة: أن يهرب أ لها وي كص ا لل سل ني. تُ 
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 فأما ما فُ هلل عنص ا بالسيف ف ا حك ه  
ها عَّ  فِ قْ ها ووَ مِ سْ قَ  بينَ  اُمافُ  رَ يَِّ   خُ  ِ  ها بالسيْ حُ ا فتَ ضً رْ  ا أَ ِنمُ "وإذا غَ 
 اُماف له خياران: ما يُف هلل بالسيف حمقصح:  "المسَّمينَ 

 ها بني ال ااني، ف  صا ملالا قطعة أرض، قاح: اهاا : أن يقسالخيار اُول
 قه قطعة أرض   ي ، كين واحو يكصن له ماها  منها جيل من املقاتلني، بني 

 قس ها علل املقاتلني أو ال ااني. 
اخليار اللان: يقصح: ال؛  قه اأرض آصف معلها وقفاا علل املسل ني كلهم، 

 كان اخليار اللان القل يُع ين به.ال   ص بال ااني، وال الب: أحمه  
اهاا قس ها ووقفها علل املسل ني، اها جعلها وقفاا علل املسل ني ما الفاحلو    

 ما القل يُع ين هبا  
 ه".بيدِ  يَ هِ  نْ مى مِ  ذُ خَ َْ ا يَُ رًّ مِ تَ سْ ا مُ راجً عَّيها خَ   ُ رَ ضْ ويُ قاح: "

يف يوه   قلاها  ارت وقفاا علل املسل ني، حمقصح: من كاحمد اأرض بيوه ت 
ال تُن يي منه، ولكن ُيضرب عليه  رال، حمقصح: ترم اأرض  قه عليها  رال، 
أجر  آنصية توفعها و قه اأجر  السنصية تؤ ق، وتصل  يف بيد املاح، وُتورف 

عَّيها   ُ رَ ضْ ويُ يف مواحل املسل ني؛ أن  قا وقٌف غل ه لل سل ني،  قا معىن "
مسلم،  قا  آصالا كاحمد بيو مسلم أو غي ه"بيدِ  يَ هِ  نْ مى مِ  ذُ خَ َْ ا يَُ رًّ مِ تَ سْ ا مُ راجً خَ 

 القل فُ هلل عنص . 
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أما القل فُ هلل  ل اا؛ ف  سب الولهلل، قو ُيواحل علل أ ا هلم ولنا  رال، 
قو ُيواحل علل أ ا لنا، وحمقر م عليها م  اخلرال،  سب ما يكصن من الولهلل 

 . وفيه تفا يين ما هكر ا املونف 
 ن ا، ما  ص مقوار اخلرال  اخلرال حنن قلنا: ُيضرب عليها احم قين املؤلف ا

  رال  كم يُوف  عليها يف السنة  وكقل  هكر اايية اآ طرا اا. 
 ."اُمافِ  إل  اجتهادِ  زي ِ  ِ والْ  را ِ خَ في الْ  اُ جِ رْ مَ والْ فقاح: "

أ هو ا مام، كين أرض هلا  ارجها، كين أرض هلا تكلف ها، كين أرض هلا  
 فليي  ناك قوٌر ىو  ال يف اايية، وال يف اخلرال؛ وااا أ هو ا مام فيه. أجر ا، 

اها كاحمد اأرض اخلراجية يف يو شخص  فعهي عن زرعها، وع ار ا 
 واالآ فا   منها، ما  ار يس طي  احمه يع ر ا، ف اها يُع ين  

ر ا ل يك أجحمقصح:  ها"عَّ  إجارتِ  رَ بِ جْ ه أُ ضِ رْ أَ  مارةِ عن عِ  زَ  َ ن عَ ومَ قاح: "
اهاا ارف  يوك عنها وغيك  ْفِا يِدِه عنها"أو رَ وا ف  اخلرال، قاح ما أقور  "

 يس أجر ا، أو يأ ق ا ويوف   راجها. 
اهاا  ين أرل املياث يف اأرض اخلراجية  اها مات  قا الشخص القل  قه 

ي رِ  ْ يَ و اأرض اخلراجية بيوه، يقصم ورث ه مقامه أم ترج  ا، بيد املاح  قاح: "
ها  أرل فيها املياث في صارثها جيالا بعو جيين، لكن يكصن  راج "يراثُ مِ فيها الْ 

 ك ا هكرحماه. 
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احم قين املؤلف ا ن ا، الفةل، وما القل يو ين يف الفةل  الفةل ط عاا ُيورف 
 يف مواحل املسل ني، لكن ما القل يو ين فيه  

 .بغير قتال" كٍ رِ شْ مُ  مالِ  منْ  ذَ خِ وما أُ قاح: "
 ب ي ق اح، عنوك ب ي ق اح  

 القارئ: ب ي ق اح. 
 الشيخ: اهلل و هلل؛ أحمه يف بعض النسخ ما  ة مصجص  . 

كاايية؛   "ي ٍ ز بغير قتاٍلَ  ِ ملين ماها  " بغير قتال" كٍ رِ شْ مُ  مالِ  منْ  ذَ خِ "وما أُ 
رها، َخذ بغير قتال عَّ  أهَ الذم  وسيعتي َذ رال القل اخل "را ٍ "وخَ  ُنها ت

عشر: الذي ال "رٍ شْ وعُ ق علل اأرض اخلراجية  قه الد هكرحما ا ق ين قليين، "يؤ 
َخذ من الحربي إذا ات ر إل  بَّد المسَّمين ار ، جال ا، بلو املسل ني ي هي

حمقصح له:  حمأ ق من  العشر،  أو القمة يؤ ق منه حموف العشر،  قا أين 
 يق ب  يف مواحل املسل ني. 
فني، حُمورت تركصا أشيال  احل ا"عً زَ  ه فََ َُ رَ وما تََ ل: "قاح: أيضاا مما يو ين يف الفة

 بالرعب، تركص ا و ربصا فيعاا، فهقه ُتؤ ق وتكصن فيئاا يف مواحل املسل ني. 
أين مخي مخي ال ني ة  أمل حمقكر أن ال ني ة أوح  "نيم ِ الغَ  سِ مُ ُس خُ مُ وخُ "

 شةل أ قحما منها مليصن، و قا املليصن قس ناه مخسة أمخاو:  
 ي اأوح: هلل وللرآصح. اخل 

 واللان: لقول القرىب. 
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 واللاليت: للي امل. 
 والراب : لل ساكني. 

 واخلامي: أبنال الس يين. 
اخل ي اأوح: القل هلل وللرآصح أين ُيورف  يف مواحل املسل ني،  قا  ص 

 ". المسَّمينَ  حِ صالِ في مَ   ُ رَ صْ يُ   ه يْ ففَ مخي مخي ال ني ة "
، ا، باب عقو القمة، الكفار أيها ا  ص  الكرام تعا   احم قين املؤلف 

، اأ ين أو يعا حمقصح حمعرف ا ن.   ينقس صن ا، قس ني: أ ين عهو  وأ ين حرب 
الكفار حمصعان: أ ين عهو  وأ ين حرب، من  م أ ين العهو  ثالثة أ ناف، 

 أ ين العهو ثالثة أ ناف. 
 : أ ين القمة. اُول
 : أ ين اهلوحمة. والثاني
  ين اأمان. : أوالثال 

ثالثة أ ناف من العهو: القمة، واهلوحمة، وماها  واأمان،  قا  نف أ ين 
العهو، من عوا م ممن ليي بينهم وبني املسل ني ال عهٌو وال همٌة وال أمان، 

 يس يه الفقهال اهللريب، أو أ ين اهللرب، اهللريب، الكافر اهللريب. 
  وحمة وال اأماحمة، ال هصشبوأ املؤلف أوالا ب يان عقو القمة، ومل يُ ني اهل

يف الروض مت ها؛ فعقو فوالا للهوحمة وعقو فوالا ملاها  لءماحمة، لكن حنن حمقكر 
 تعا،.  ما هكره املونف 
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وعقو القمة  ص: اقرار بعض الكفار علل كفر م، بشرط بقح اايية، وال يام 
نا حم، وليي املقوص  اقرار الكفار علل كفر م؛ يعا: أ(31:23:22)أحكام 

 حمرلل بكفر م، ال؛ املقوص  أحمنا ال حم عرض هلم. 
: من تُعقو القمة هلم  ال تُعقو القمة اال المسعل  اُول  في عْد الذم 

 لونفني من  ا  
َِ    سِ مَ الْ  لغيرِ  دُ َْ عْ "وال يَُ  ا تُعقو القمة، والقمة اها  هم"عَ بِ ن تَ ومَ  الكتابينِ  وأه

 صح: ة واهلوحمة واأمان، ولعلنا حمقكر ا فنقعقٌو مؤبو، و ناك فروٌل كلي  بني القم
من جهة من تُعقو له، ال تُعقو اال لل هصو  -أيها ا  ص  الكرام–: القمة أواًل 

واليهص  والنوارم، القمة ال تُعقو اال لل هصو واليهص  والنوارم، أما اهلوحمة 
وهلل يواأمان تُعقو ا ي  أ ناف الكفار: مالحو ، وثنيني، تُعقو هلم اهلوحمة، 

 معهم اهلوحمة ويوهلل معهم ماها  اأمان،  قا اأمر اأوح.
: بالنس ة لعقو القمة من جهة من يعقوه  القمة ال يعقو ا اال اُمر الثاني

ا مام أو حماحل ه، وكقل  اهلوحمة؛ أن اهلوحمة ما  صر ا   عصحما حمك ين  قا الفرل 
 تكصن أو حماحل ه، واهلوحمة ال اللان   حمرج  للوصر ، اهاا القمة ال تكصن اال من ا مام

 اال من ا مام أو حماحل ه، وأما اأمان فيوهلل من  حا  املسل ني علل املق ب. 
اهاا حمأش ا ن ا، الفرل يف الوصر ، ما  صر  القمة  وما  صر  اهلوحمة  وما 
ا من ال لوان، وأ له أ ين ك اب    صر  اأمان  القمة  صر ا: املسل صن ف  صا بلوا

خي م ا مام بني ا آالم أو اايية أو الق اح، قالصا: ال؛ حموف  اايية، أو جمصو، ف
فيوفعصن اايية ويكصحمصن بع ار   معا ر ، يعا يكصحمصن مصاطنني يف  قه ال لو  
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املسل ة، خيضعصن للقضال ا آالم، ويل يمصن باأحممث ة ا آالمية،  قه  صر  
 ماها  

قو مل خيلصا، مل يأتصا بناقض  من حمصاقض ع : والعقو فيها مؤبو، ما  ام أ مالذم 
 القمة فهم هميصن،  قه  صر  ماها  القمة. 

: أن يعقو امام املسل ني عقو  لهلل  م  بلو   ص رة الهدن ما  صر  اهلوحمة  
من بلوان الكفار، اهاا  ة معا وٌ   ولية بني  ول ني علل ترك الق اح بينه ا مو ا 

 ىو  ،  قه اهلوحمة. 
: فهص عقٌو يف ال الب  اص بشخص، يو ين شخص، يريو يو ين أما اُمان

بلو املسل ني، يقصح: أريو أتعرف علل ا آالم، فُيعطل أماحماا، أو يقصح: أريو 
 أ  ين ل هار  ، فُيعطل أماحماا، ملين ال أشيات ا ن فيو ين بأمان  ا،  قه ال لو. 

للقمة، وال  ل عرضكين  قه اللالثة ي تب عليها حرمة الوم واملاح، فال أصز ا
لل عا و وال لل س أمن، ال يف حمفسه وال يف مالهه، وباملعىن العام كلهم ُيس صن 
معا وين، اللالثة كلهم ُيس صن باملعىن العام معا وين؛ أ م أ ين عهو، اهاا  قا 
الفرل بني القمة واهلوحمة واأمان في ن تُعقو هلم، ويف من يعقو ا، ويف  صر ا، 

 رل يف تأبيو ا. ي قل عنوحما الف
مؤبوٌ ، وأما اهلوحمة واأمان ف ؤق ة، علل املق ب اأمان ي قيو بعشر  الذم :

آنصات ك و أقول، وأما اهلوحمة فال بُوَّ أن تكصن مؤق ة وان زا ت علل عشر 
 آنصات لكن تكصن مؤق ة.
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من جهة وجصهبا أو عومه  القمة اها ال يم أ ين القمة بالشرط؛ وجب عقو ا  
ش معنا يف كالم املؤلف، وم  بقلصا الصاجب عليهم، وجب ق صله وحرم هلم، وآيأ

ق اهلم، وأما اهلوحمة واأمان؛ فإن مرجعها ا، اج ها  ا مام، بالنس ة للهوحمة مرجعها 
ا، اج ها  ا مام ليسد واج ة، قو يرم املول ة يف عقو ا، وقو يرم املول ة 

م، ا ن جال املؤلف ا، من يعقو يف عوم عقو ا، ف رج  هل  ا، اج ها  ا ما
 القمة. 

سد وال يعقو ا اال اماٌم أو حماحل ه، ولي ه"أو نائبُ  ها إال إمافه دُ ِْ عْ وال يََ فقاح: "
 ملين اأمان، ال بُوَّ من ا مام أو حماحل ه، اأمان قلنا: يوهلل من  حا  الناو. 

نوحما ع : اايية، اايية تؤ ق من أ ين القمة  هلل أم ال  لكنالمسعل  الرابع 
أربعة أ ناف ال تؤ ق منهم اايية وي قصن من أ ين القمة، لكن ال يوفعصن اايية، 

 من  م  
املرأ  ال يُوف   "وال امرأةٍ الو  ال يُوف  عنه جيية، " "يٍّ بِ عَّ  صَ   َ يَ زْ وال جِ "

فقي ما  عنها" ِ زُ عْ يََ  وال فْيرٍ الع و ال يُوف  عنه جيية، " "دٍ بْ وال عَ عنها جيية، "
 وه فلصو، حمقصح: ت قل همة وال توف  اايية. عن

اخلامي ا ن، مسألة  امسة يف  قا ال اب، و ة: اها   لها"اًل هْ أَ  ن صارَ ومَ "
 ار أ الا هلا، يعا أن  قا الو  بلغ ق ين  اية السنة، يعا يف تاريخ ىو  يف 

قصح له: حم اية السنة اايية تؤ ق من أ ين القمة، و قا بلغ ق لها، تؤ ق منه أم 
 السنة القا مة  
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يف   ر  تؤ ق منه" لِ  ْ حَ الْ  رِ منه في آخِ  تْ ذَ خِ  لها أُ اًل هْ أَ  ن صارَ ومَ  قاح: "
اهللصح، ولكن ال هصش زا  قاح: "تؤ ق منه باهللساب" يعا: كم أ قت من  قه 
السنة  قاح: واهلل ثليت السنة كان بال اا، يُؤ ق منه ثليت اايية، ما حكم اايية 

 ج ة أم جاحلي    ين  ة وا
ل،يهم، ق صله،  ه" لُ بَلزَِف قَ  فعصا اايية ما اهللكم  " عَّيهم" بَ  ا ال اجِ لُ ذَ   بَ تَ ومَ "

، ال؛ وجب ق صله.   ما  ص ا  يارل، ما  ص ملين اهلوحمة ملالا
وحرم ق اهلم، فال أصز ق اهلم وجصباا، قلنا: اهلوحمة مرجعها  هم"الُ تَ قِ  فَ رُ وحَ "

ام يريو يعقو  وحمة عقو، رأم املول ة يف عقو ا االج ها ل لإلمام، ا م
 عقو ا.. و كقا.

هكر املؤلف  فة أ ق اايية منهم، كيف تؤ ق منهم اايية  يُرآين هلم منووب 
  يف ال يد معيزين مكرمني، أم يوفعص ا و م  اغرون ك ا قاح اهلل 
ا  من قيوفعص ا معيزين مكرمني أم  اغرين   اغرين، من أين أتصا الفقهال هب

ى ُيۡعُطواْ ﴿: رأآهم  من قصح اهلل  ۡزَيةَ ٱَحَّتذ َعن يَٖد وَُهۡم َصىغُِروَن  ۡۡلِ
 ؛ كيف ي  قق الو ار  [٢٩:سورة اتلوبة] ﴾٢٩

ح   م"يهِ دِ يْ أَ  ر   َ هم وتُ ق فُ وُ  طالُ ها ويُ ذِ خْ أَ   ن عندَ نُ هَ تََ مْ ويُ قاح املؤلف: "
 . [٢٩:اتلوبة سورة] ﴾٢٩وَُهۡم َصىغُِروَن ﴿ حُيقق قصح اهلل 

 تعا، ا، فوين  يف أحكام أ ين القمة؛ فقكر فيه:    احم قين املؤلف 
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: ما هلم وما عليهم، حم ني ا ن أحكام أ ين القمة ما هلم وما عليهم، أما  أوالا
 ما عليهم فقكره املؤلف بقصله: 

َه " مثام لنأ ين القمة مل يمصن با "اُسالفِ  مِ كْ حُ هم بِ ذُ خْ أَ  اُمافَ  فُ زَ َّْ : ويََ فص
تا  الحدود، أن ا آالمة، بأحممث ة ال لو املسلم؛  ولهذا سيعتي معنا فيَ 

، واملل يم من  ص  املسلم أو القمة، القمة مل يم، ماها الحدود تُْاف عَّ  المَّتزف
يعني: مَّتزف بالخض ع لَّنظاف اُسالمي في هذه البَّد المسَّم تعا مل يم  

 الذي ينتمي إليها.
ملين القواص،  يف النفي "سِ فْ في النَى  اُسالفِ  مِ كْ حُ هم بِ ذُ خْ أَ  اُمافَ  فُ زَ َّْ ويََ "

 اها ق ين همٌة همياا يل د القواص أم ال  يل د.
، يض نه.  "والمالِ "  أتلف ماالا

 اها ققف أقيم عليه حو الققف.  "ضِ رْ والعِ "
هللوو  أم  ين تُقام عليهم ا ه"حريمَ تَ  عتْدونَ عَّيهم فيما يَ  الحدودِ  وإقام ِ "

عنوحما  م يل يمصن ا ن بالنمثام ا آالمة من الناحية املالية يف اأمصاح، ال  يعا 
يف النفي، اهاا  ين اهللوو   م مل يمصن هبا  ااصاب: حمعم؛ القمة مل يم، واملل يم 

 آيأش معنا يف ك اب اهللوو  علل ثالث مراتب: 
 املرت ة اأو،: املسلم، و قا مل يٌم ال ياماا تاماا يف مجي  اهللوو . 

اللان: القمة، حنن أمل حمقين يف أوح باب عقو القمة: أ م يوفعصن اايية، 
ين ُشرب اخل ر؛ اهاا ال يُقام عليهم  ويُقرون علل كفر م أم ال  اهاا  م يع قوون حه
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حو ماها  حو اخل ر، لكن اليحما حُيوون حو اليحما.. و كقا، في ا يع قوون كرأه  
 كاليحما، ما يع قوون حله ملين اخل ر.

صز اهاا جمصو جتصز أ  ه،  ص يع قو يف  ينه أحمه أ ه"َّى حِ  عتْدونَ ما يَ  دونَ "
 زوال اثارم، حُيو حو اليحما أم ال  ال حُيو حو اليحما. 

 ييي عن يليمهم ال  يي عن املسل ني، أو ال  "عن المسَّمينَ  زَ يَ  هم التمَ مُ زِ َّْ ويَُ "
 ن. املسل ني؛ فيكصن هلم  فات  ا ة توح عليهم ح  ُأييو 

" َِ فإ ا  ال يرك صن اخليين، يرك صن غي اخليين، أما اخليين "ولهم رََ ُ  غيِر الخي
 ، يعا أهبة وعمث ة ال يرك ص ا، يرك صن غي اخليين، اهاا يرك صن ملين اهلل ار ملالا

ال؛ يضعصن  ب ي آرل ما يض  آرل، "ُسُر ٍ  بغيرِ يرك صحمه بالسرل أم بوون آرل  "
 . يعا ملين شةٌل غي السرل وه  البردع  "َا ٍ  بيقصلصن: بر عة، بإكاف "

ن، ما ُيوورون يف اجملالي، ال يُعمث ص  "سِ هم في الم الِ صديرُ تَ    زُ وال يَ "
الم، واها ما يُ وؤون بالس "هم بالسالفِ تُ ا َ دَ وبَ ما يُقام هلم، " لهم" يافُ ِْ وال الْ "

ا يف  صن  وم "ائسَ َن   ن من إحداثِ عُ نََ مْ ويُ آل صا  م اب وأوا فُيقاح: وعليكم، "
كناحلي يف بلوان املسل ني، احواث، عنوحما احواث وعنوحما اآ  رار، ا حواث 

 ال أصز وآيأش االآ  رار. 
، ال أصز هلم أن ي نصا معابو ي ع وون فيها بوياحما م ال اطل "اٍ يَ وبِ "  نا ِ وبِ ة، "وبي  
لد ار الكناحلي ااها ا ومد الكنيسة، حنن حمقصح: أصز اآ  ر  منها" فَ دَ هَ ما انَْ 

فُ  د يف ال لو، والكناحلي  قه مصجص   تس  ر، لكن اها ا ومد ي نص ا من 
جويو  قاح: ال؛ ُأنعصن من بنيان ما ا وم منها، أما لص أ ا ُ ومد  ل اا، جال 
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واحو من المثل ة، آصال مسلم أم غي مسلم، و وم عليهم الكنيسة، يُعا  بنال ا  
يعا ُأنعصن من ا حواث، ُ ومد ولص ُ ومد  ل اا،  ا"مً َّْ ول  ظُ املؤلف قاح: "

ُن بعض العَّما  يْ ل: ال  إذا " اشار  ا، ماها  ا، اخلالف؛ َوَل وقصله: "
 ُهدمت ظًَّما يبن نها. 

ه ساواتُ  مُ الما يعلصن بنيا م علل املسل ني، " "مٍ سَِّ عَّ  مُ  نيانٍ بُ  عَّي ِ "وِمن تَ  
 ن أعلل من بنيان املسل ني ال. اها مساول ما يف مشكلة، لك له"
ُأنعصن من ا  هار يف أربعة أمصر: حمقصح: لص يعا تعاطا ا  "رٍ مْ خَ  ن إظهارِ ومِ "

يف بي ه، وتعامين هبا يف بي ه، آراا فال يُق  م عليهم بيص م، لكن اها أ هرو ا 
 ُأنعصن، ما  ة   

 م بي ه ال حمق  ال يمثهر اخل ر، يشرب اخل ر يف بي ه "رٍ مْ خَ  ن إظهارِ ومِ  "
وجهر   هم"ابِ بكت رٍ هْ وجَ وحماقصو، " " سٍ وناقُ اخلنيير، " "نزيرٍ وخِ وانعه  الص، "

بك اهبم؛ فإ م ال أصز هلم ا هار هل ، أما ألسصن يقرؤون ك  هم يف بيص م 
 وحنص هل ، ال حمنافيهم و قا يف أ ين القمة. 

 ني تركصا هلم م، املسلقاح ال هصش: وان ُ صهللصا يف بال  م، يعا ال لو بلو 
بلو م، مل يو لص ا كد اهللكم ا آالمة،  صهللصا يف بال  م علل جيية  أو 
 رال، قاح: ال؛  ليكم يف بال كم، لكن توفعصن جيية توفعصن  رال، مل ُأنعصا 
شيئاا من هل ، اهاا  قه ال لو مل  ض  لل كم ا آالمة ال ُأنعصن من هل ؛ 

 اخلرال علل حسب ما اتفق يف هل . وااا يوفعصن اايية أو 
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منه إال  َْ بَ ْْ يَُ  ، ولمرى َْ ه لم يَُ سُ كْ أو عَ  يٌّ صرانِ نَ  دَ  ى هَ وإن تََ املسألة اأ ي : "
اها كصَّح اليهص ل من يهص ية  ا، حموراحمية، أو حموران من  ه"ينُ أو دِ  اُسالفُ 

ال؛ حنن تعاقوحما   النوراحمية ا، اليهص ية، خنليه همة ويوف  اايية ويُقر علل  ينه
معه عقو القمة، اقراره علل ما  ص عليه، لكن اها كصح من يهص ل لنوران فإحمه 
ال يُق ين منه اال ا آالم أو  ينه، فإن أبا ا ماها  قاح ال هصش: فإن أبا ا ُ ُو ، 

 وُح ي وُلرهب، قيين لإلمام: أحمق له  قاح: ال. 
اقض تنقض عهو القمة، و قه فويٌن يف حمصاقض عهو القمة، ا ن  قه النص 

النصاقض  ا ة بعقو القمة، ويف بعضها يعم القمة وغي ا، لكن يُن  ه  نا ا، أن 
ليي كين ما ينقض القمة ينقض اهلوحمة، أو ينقض اأماحمة، يعا  قه املسألة فيها 

 تفويين، املؤلف ااا هكر أحكام أ ين القمة فقط. 
َل  عشرة ن اقض ر الم  : َذ

َه " -0 يية، أىب  ف  قاح: ما أريو  ف  اا"  ِ يَ زْ  ِ الْ  لَ ذْ بَ  ي  مِّ   الذِّ بَ أَ  ( وإن)فص
 اايية،  قا ينقض عهوه ينقض هم ه. 

قاح: ما أل يم باهللكم ا آالمة، وال أ ض   "اُسالفِ  مِ كْ حُ  افَ زَ تََ أو الْ " -2
 للقضال ا آالمة. 

ٍَ طر  اِ طْ نًا أو قَ أو زِ  ٍَ تْ بَْ  مٍ سَِّ   عَّ  مُ دى عَ "أو تََ  -3 عوم علل مسلم  أو ت "ي
 بق ين، أو زىن مبسل ة ، أو قط  طريق. 

ٍَ  اِ طْ أو قَ " -4  ار. أو جتسي علل املسل ني لواحل الكف"  سيسٍ  َ أو تَ  طري
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  وم جاآصآاا.  "جاس سٍ  أو إي ا ِ " -5
، أو آب رآصله بسصل، آب اهلل  هكر اهلل  "اهللِ  رِ َْ أو ذِ " -9

 .أو آبَّ ك ابه ، 
 ،  ون ين قض عهوه هبقه اأمصر العشر  ه"ه وأوالدِ نسائِ  ده دونَ هْ عَ  ضَ َْ تََ "انَْ 

اله، أما لص وحينَّ  مه وم ه"ه ومالُ مُ دَ  َى حَ وَ حمساحله وأوال ه، في قصن علل عهو م، "
ا ا يُق ين "  ين معنهه ومالُ مُ دَ  َى حَ وَ أآلم  اهلل و هلل حرم  مه وحرم ماله، وقصله: "

ارات الد خُيي فيه ا مام كأآي  حريب، ما  ة اخليتعيناا  ي عني ق له  ال؛ قالصا: 
 خُيي فيها ا مام يف اأآي اهللريب 

 ثالث  يارات:  
 اأوح: الق ين. 
 واللان: املن.

 واللاليت: الفوال. 
اما أن يق ين، و قا اخليار راجٌ  ا، ا مام، و ص  يي مول ة : الق ين، أو املن، 

 ا مام. أو الفوال، واملرج  يف هل  ا، 
 قا ما ي علق بورآنا، وهبقا حمكصن بفضين  من اهللة القيصم قو احم هينا من قسم 
الع ا ات يف  قا الك اب امل ارك، ك اب ]زا  املس قن  يف ا  وار املقن [ وان 

بعو ا جاز  حم وأ يف قسم املعامالت، آ  احم  اللهم و  وك،  شال اهلل 
 ب الي . حمشهو أن ال اله اال أحمد، حمس  فرك وحم ص 
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وأهكركم وأو يكم باآ  رار اهللفظ، واأيام القا مة يف املعامالت آيكصن 
آيحما أبطأ بكلي من آيحما يف الع ا ات، ف كصن فر ةا لكم ل وركصا، بعض ا  ص  
يقصح: ما هللقنا علي ، احنا و لنا لك اب الويام وال ك اب اليكا  وأحمد ما شال 

 يف اهللفظ ح  تورك ان شال اهلل.  اهلل  لود الع ا ات، فنقصح: اآ  ر
َال  : يقصح: ما اهللك ة من  قا ال ضييق أ ين القمة  الس

ى ُيۡعُطواْ ﴿:  ص الفقهال أ قوا هبقا من ا ية: ال  ا  ۡزَيةَ ٱَحَّتذ ن يَٖد عَ  ۡۡلِ
؛   ان  قا ال ضييق أيها ا  ص  [٢٩:سورة اتلوبة] ﴾٢٩َوُهۡم َصىغُِروَن 

قا ال ضييق أ الا يف مول  هم، اها شاف حمفسه  اغر الكرام يعا قو يكصن  
وهليين، اأغلب يف  ؤالل الكفار أحمه ي قل علل كفره طل اا للعي ، فإها شاف القح 

 يف الكفر؛ قو يكصن آ  اا يف اآالمه واهلل أعلم. 
َال  : مل يقف بعرفة؛ بين عم ومشل الس
 : حمعم؛  هلل، يقصح: عم، ع صر عرفة ُأيئ.ال  ا 
َال  (31:39:42) :الس
: ال؛ املقوص  ال يام حكم ا آالم، ليي معناه احمه حمقصح له:  لة، ال  ا 

و صم وزكة، ال؛ ال يام حكم ا آالم، اهللكم  نا: القضال، عا اخلضصي لل كم 
ا آالمة، والقضال ا آالمة، والنمثام ا آالمة، أما و ص يف بي ه ي قل يُقر 

 .  علل كفره  قا أ الا
َال  (32:11:31): الس
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: لص أحمنا حمع م ال يام حكم ا آالم،  ص احمه يل يم بالوال  والوصم، ال  ا 
، وأما اهللوو  فإ ا أمصر  وي ك املنكرات واثرمات، اهاا ما بقل اال احمه ُيسلم أ الا

 قضاحلية، فإها أتل ما يصجب حُوا حُيو، اال ما يع قو حله ك ا هكرحما. 
َال  " ن تبعهمأهَ الكتابين وم عهم يف قصله: ": ما املقوص  بقصله: ومن تالس
: حمعم، الطصاحلف الد ت    اليهص  والنوارم، تعرف النوارم واليهص  ال  ا 

طصاحلف ش ،  قه كلها الطصاحلف تابعٌة لليهص يةه والنوراحمية، ف ا  ام أحمه ين سب 
 ا، النوراحمية؛ فإحمه حموران من أ ين القمة، با  الف طصاحلفهم. 

َال   يُعق عا، فهين ُأيئ أن أعق عن حمفسة وأحما ك ي  : اها ملالس
 : ال أ رل، اهلل أعلم. ال  ا 

َال : القكر والوعال القل يُقاح علل الوفا واملرو ،  ين يُقاح يف مجي  الس
 اأشصاط ح  الشصط اأ ي  أم الشصط اأوح  

 رل، أ:  ص ال؛ الوعال يُقاح يف مجي  اأشصاط، أما الشصط اأ ي فال ال  ا 
 لكن ما عوا الشصط اأ ي ال ش . 

َال  :  ين للع ر  طصاف و اي  الس

: واهلل  ا ر كالم أكلر اأ  اب أحمه ليي هلا طصاف و اي، وم  ال  ا 
ُن في خال  ونْاو في هذه المسعل  بين  قا فأحما أقصح لكم: ال أ رل؛ 

ماا يوح المنهم من يقصح: ان لء  اب اهللنابلةه ك ،بعض المشايي المعاصرين
علل اأاب الص اي ح  علل املع  ر؛ ولكن القل يمثهر من أكلر كالمهم يف 
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امل صن أحمه ال يصج صن الص اي علل املع  ر، ويوح عليه ملا هكر أركان اهللىل وواج ات 
اهللىل هكر الص اي، ملا هكر الع ر  ما هكر الص اي، و قا كين امل صن علل  قا، ح  

 ا قناي واملن هل. 
َال اهللهر بعو ركعد الطصاف  ين  (31:36:52)قاح: اها مل يس ط   :الس

 يشي ويكم  
 : ال أ رل. ال  ا 
َال  : قاح: من فات امليقات، ومل حيرم   عا  اليه وأحرم  ين عليه شةل  الس
: ال؛ ما  ام أحمه جاوز ورج  فأحرم من امليقات فليي عليه شةل، أما ال  ا 

 الرجصي.  اها أحرم بعو امليقات فال ينفعه
َال  : يقصح: حماو تصاعووا علل اهلوية، ما  ص ال كليف الفقهة  الس
: مسألة ك ال ا، تأمين، ولكا أريو أن أشي ا، للساحلين ا، مسألة  ال  ا 

يراجعها يف ك ب الفقهال، الفقهال يقصلصن: اها شرط يف اهل ة عصٌض فهة بيٌ ، اها 
 و. فيها عصلاا جمهصالا ف يٌ  فاآشرط فيها عصلاا معلصماا ف يٌ ، وان شرط 

َال  : واهلل  قا يقصح: أرجص منكم شر  آهص  السهص. الس
: ما حمس طي  ا ن لعين اهلل ييسر، لكن علل كين حاح، يقصح: ما ال  ا 

اآ طعد أن أحضر، الوروو كلها مصجص  ، ومسهلة مصجص   يف مصق  رحلاآة 
 اهللرمني ويف غي ا. 
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َال ا،  ين عليه : ترك الو صح لعرفة حالس   غربد الش ي     ين ع وا
 شةل  

 : المثا ر من كالمهم: ال شةل عليه. ال  ا 
َال  : من  ص املل يم  من أيب املوطلهلل يف ا طال  الفقهال  ص  الس

: املسلم والقمة  قا مل يم، املعا و واملس أمن عنوه قوٌر من االل يام؛ ال  ا 
اب لنا حمقكر ا ان شال اهلل اها جئنا ا، ك لكنه ال ُيس ل مل يماا، و قه املسألة لع

 اهللوو . 
َال  :  ين أصز رمة جيل من األ ية كاالو واأحشال  الس
 : ال أ رل. ال  ا 

َال : و لنا ا، مطار جو  ومل حنرم يف الطاحلر  عنو و صلنا ا، امليقات، الس
 . موعنو و صلنا ا، املطار اآ قلينا اهللافلة علل أن حمعص  بعو مخسة أيا

: مل أفهم السؤاح، ال أ رل، يعا  قا حي  ين أحمه يقصح: اآ قلينا ال  ا 
 اهللافلة ا، مكة وأحرمنا ما أ رل. 

ا مكة  -أيها ا  ص  الكرام–اأ ين   -احم  هصا-أن من مر من امليقات قا وا
من مر من امليقات قا واا مكة أن حُيرم من امليقات، فإن جاوز امليقات ب ي 

، فأحر  م بعوه فعليه  م، وان مل حُيرم جاوز ا حرام،   عا  فأحرم من امليقات احرام 
، حميح مطار جو  أين  فال  م عليه، وأما من مر من امليقات غي قا و  مكة أ الا
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ها ب  قاح: ها ب لل وينة، فهقا حميح من امليقات، لعله ال يُقاح: ان  قا قا و 
 عو هل  من هل اهللليفة. مكة، فيق ب لل وينة وخيلص أمصره،   حُيرم ب

 واهلل أعلم، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني. 
 
 
 
 


